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A kotetmegjelenését
Buzogány Káro|y ésTözsérLász|o
támogatta.

(szubjektív
visszaemlékezés
egy barátra, aki t l
kord'nhagyottmagamra,valamintegy iskoló'ra,amiból
lassan csaka névs a falak maradtak)

E|ösző:Borbé|yBotond
Gá| Csaba
ési||usztráciÓk:
Borítoterv

(Aza|ábbiírásban
va|Ószerep|ó
szemé|yek,
torténetek
- visszapillantás
sak,de - mintfentebbmegjegyeztem
sajátszubjektív
szrirőmonkeresztu|,
ezértnem biztos,
hogymindenki
magáraismer,avagyarra,akinek|áttatni
szeretné
magátannyiévtáv|atábÓl.)
Legelsőem|ékemMozÓrol valamikora nyolcvanas évek elejérŐIszármazlk:hárman áIlunk a
bIokkjuke|őttiporo|Óná|:L. Pityu- ha jÓl em|éknagydarab
szem-,jÓmagam ésegy hirtelenszőke,
gyerek,akirŐ!annyittudtam,hogy nagyobbtesti
ereje e||enére
sem Verekedősfajta (amiértnéha
gyerekek,mert tudták,
ki is szrirtáka ba|hésabb
rjgysembántjaŐket),de akiveljollehetvitatkozni.
Azon például,
hogy kibÓl mi lesz,ha nagy|esz,és
az mennyivelnagyobbdo|og,mint a másiká|ta|
jÓsolt jovő. Akkor is éppenerrő|szÓlt a vita.MozÓ
szerintö |eszvalamennyiÜnk
kozÜla leghíresebb:
régészlesz, és e|megy megkeresniMohamed
(Azotasemtudom,honnanszedteezt
szempiI!áit.
- |ehet'hogycsakbloffoIt?!
-, de a későbbiekben
is sokszor,yizsgáztatott,,-mondott egy nagyot,
majd várta a hatást,s ha senki sem vetett semmit ellene,akkormagábanpisolygott,
mígki nem

O Mo|nár7o|tánorokosei,20]0

a sokszorosítás,
Mindenjog fenntartva,beleértve
va|amint
a nyilvánose|őadás,a rádiő. éstelevíziÓadás,
a fordításj ogát,az egyesfejezeteketi||etőenis.
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bokte,hogy he-he,az nem is gy van,csak ö taláItaki.)
Nekrinkez ígyegy kicsit magasvoIt,de csak
tettÜnk,hogy jő-jő,de mégis
annyi e|Ienvetést
hogy képze|iel, hogy a rengeteghomok kozott
megtalá|ja?
A kovetkezóképenmár osztálytársakvagyunk
a nagy mriltr],patinás Líceumban,melyről néha
ugytrint,hogycsaka patinamaradt,ésaz már elsÓ
hogy - jo romántorténekiderti|t,
bemutatásakor
lemgyártÓszokásszerint- arrÓ|folyika partta|an
vita, hogy akkor most hány évestulajdonképpen:
háromszáz évelobbant-efel a fáklya,vagy netán
korábban,ami ugye igencsakfontos korÜlmény,
mérni,mondmertígyleheta csíkitudálékosságot
(gondoloménlegalábbis),
juk,az udvarhelyihez...
sikkadteI,hogya jÓ somésvalahogya lényegígy
os|yÓi barátokannakidejénmi|yensze|lemiségti
székelypaa csíkiéskornyékbeli
kolátalapítottak
pallérozására.
raszteImék
KésŐbbakkor volt ez téma,amikor a Rendszervá|tásutáni nagy iskola-keresztelő|ázban égtÜnk(amitígyutolagnagyonokosdolognaktartok),
hogy kirŐlis nevezztjke!,hogya híresemberekné|
meddig menjÜnkvissza:a somlyai barátokig-e,
Vagyelégleszcsaka jelenlegiép letbenjártak kozott keresgélni.
Ésvégt]ljÓdontésszÜletett,mertszerintemM.
Áron volt a legutolsÓnagy Székely(attolfÜggetbár
Vagyszentesítik),
lenÜ|,hogy megbo|dogul-e,

Kájonipáteris megéregy misét,mertvégÜlis az ö
korábanértee|az isko!ánka legnagyobbsze||emi
fej|ettséget
éselismerést.
De valahogy nem a Kájoni-fé|einnováciÓs
sze||emiség
és polihisztorságje|lemezte már a
nyolcvanasévekvégefelétanárainke!ŐadásmÓdját, inkábba megfelelési
kényszer,
amit tokélyreis
jÓ szocivittekosztályunkesetében'
amennyiben
alista itjakhoz méltÓan százh szszáza|ékosan
teljesítettÜka főiskoláravalÓ bejutásitervet az oszi
legnagyobbmege|égedésére.
Ezt a bravrirtrigy
értÜkeI,hogyodaszámoltukaz idŐkozbenkite|epedettvo|tosztálytársainkfe|véte|i
eredeményét
is,tobbek kozotta MozÓétis, kit utánunkegy évvel vettekfel a pécsijoghallgatok
kozé.
Majd,h sz esztendeig
abbana tévhitben
éltem,
hogy mennyi mindent ny jtott nekem az Alma
Mater,mígnemK. Gyorgy38 évesbudapestilakos
(szintén vo!tM at.fizes)e|nem gondolkodtatottezen
a számomraaddigaxiÓmánaktartottdolgon....
Nincs is mit csodálkozniazon' hogy mennyi
a szakbarbárkozotttink,hogy nem értÜnka mŰrvészetekhez,éIetfilozófiánka napi betevő utáni
hajtás,s ha az megvan,akkor a nagyobb sze|et
kihasítása
a,,tortábÓ!",mértékétó!
fÜggŐen,ot-tíz
embertársunkrovására.
Ésmivel ez volt (ésmost is ez) a helyi elitképzőnk,elitÜnkis olyan, amilyen:a kultrirárÓl
a kuIt rház (ez a maga során tipikus szocialista
intézmény:
egy ház ahol a kuItrjralakik,s ha va.

oda
laki kulturálÓdniszeretne,annakokvet|enÜl
kel|mennie)juteszébea magakis mri|tszázadbe|i
amiketsajátigényeés
bohÓzataival,operettjeive|,
íz|ése
szerintjátszat.
díszbeszédei
Éseszembejutnaka Kicsengetés
(akkor
már
Iehetett
rÓ|a,
sőt koteleTemp|omrol
a
hogy ne hagyjukel
zÓ volt beszé|ni)
s az lsko|árÓI,
ezta szentfÓldet soha,s mi fogadtuk,hogy ,,Nem
- Nem - Soha!,,Ésabban a pil|anatb
an az osztá|y
pattant...
meg
is
tobb mintfele
vo|na o|yan ifjriságotnevelni!,,,,Tetszettek
parafrazálom
akinek15 millios
a néhaiA.JÓzsefet,
valÓsultmeg,ahol ott volt
á|macsaka ravata|áná|
- amely
az oszi a székelynép (kép)viseletében
nem csak azt nézi,hogy száz forintnak otven a
fe!e,s az mégmindigtobb,mint amit itthonmeg
lehetkeresni.
A muItkorha|lottamegy érdekesgondo|atot
(éppa világ végéről
volt szÓ),ti. azt,hogy amikor
konyságotszámo |ják,
kozgazdászok a koltséghaté
nem Veszikfigyelembea napfényenergiáját,az
az adott
oxigéntstb.,ami szÜkséges
e|/fe|haszná|t
(mertezek ingyenvannak),
terméke|Óá|lításához
azonban ha ezeket ki kel|enefizetni,akkor már
s nem futná mégnagyobbteboru|naa mérleg,
szőva|
repjárőra,mely mégtobb levegőt mérgez...
is, ame|yekkétolda|án
vannakolyan egyen|etek
nem csakapénzál|szemben.
Ésakkor még nem beszéltÜnkApáczairÓl,a
diBo|yaiakrÓ|ésmégszámtalanegykoriszéke|y

ákrő|,ki noha elmentésmegtanu|taa (fejlettebb)
világtÓ|,amit meg |ehetett,utána hazajott,mert
gy érezte,
tartozikva|amivelenneka fo|dnekés
amelybőlvétetett...
enneka népnek,
No de nem akarokén sem egykoripedagÓ.
demagÓgusaink,sem mindenkoripolitikusaink
hogy
gia-vétkébe
ilIusztrá|ni
szeretném,
esni,csak
va|amitő|nem vo|takhiteleseka megmaradásos,
pé|dabeszédek,
hiába kértea nép
fenyős-szik|ás
a
századszoris a Széke|yhimnuszta Tapstéren:
Fo|dkerekg
a
ifi sá szétszőrÓdott
szépreményri
ségen,ésmásokathoz helyzetbetudásával,hogy
pestiesszőforegy mai divatos,magyarfÜ|-kínzó,
dulattaléljek.
hogy mi|yenis lenRégebbelgondo|kodtam,
va|amintrendne,ha az a sok kedvesésértelmes,
keserédes
kívÜ|i barát, aki a gazdaságiszámíjzetés
ka!ácsátmajszolja,nem ment vo|nael, vagy viszszajonne...
Elöszir az jutott eszembe,hogy nem férnénk
be egy kocsmábase,másodszoraz, hogyakkormi
|ennea sok kÓzépszer emberrel...
bántaniajÓ oregEgyébként
nem szeretném
urat(mármintazoszit),mert azonritkaalkalmaka kotelezőfizikánkívÜ|i
kol amikormegnyíIt,Vagy
vo|tmittanulnitő|e...
világrolmesé|t,
(lehetőIegkocka)kísérleÉsaz egyenfejesítési
tekentul ott vo|taz a |e|kiésnemegYszertettlegességig
fajuloterror,amit Cs. Lajos,az |gitestesítettmeg, egy abszolritkisembel akinekt l bő

Volt egy i|yen nagy mrilt intézmény
direktori
koponyege(utÓ|agarra tippelek, hogy va|őszín
ezértis raktákoda),s aki - miután megha|adtaa
feladat - igyekezetttrilbuzgőságáva|bizonyítani
rátermettségét'
va|amintá|IandÓanigazolnihriségétPártunkhozs annakIránye|veihez
(hányhajviselet-éskarszámrazziáttartotttigy' hogy kozben
fo|ytaz Óra!).Abba a bizonyosakarnok-zsarnok
kategoriábasoro|hatőö, akire - remélem- nem
ke||tobb szÓt fecsérelnem
írásomfolyamán.
Nos,ebbena miliiben találkoztunk-barátkoztunk ossze MozÓva|,ő volt az, aki megmutatta,
hogyvan éIeta számokon,képleteken
tril is.
Veleel tudtambeszéIgetni
mindenrö], amiszámítegy tizenéves,
nyi|adozÓe|méjri
fiata|nak(és
itt nema lányokragondo|ok,
szerintemrÓ|uknem
is nagyonbeszé|tÜnk,
lévén,
hogynem érdekeltek,
Vagyinkábbmi nemérdeke|tk őket,nemvo|tunk
izmos,jÓl sportolÓ diákok,Vagya gitározós-|ázadÓs fajták se, Vagy |ega|ábbisolyanok,akikre a
gimisIányokbuknak).BeszéItÜnk
képekről,
konyvekrő|,zenérö|(Ő ismertetettmeg a magyaralternatívzenével,ami azÓta is meghatározÓéletemben)'egyÜttjottÜnk-mentÜnk
az iskolába. |évén,
hogy majdnemszomszédok
vo|tunk- rltkozbenis
vitatkozva
azéppaktuálistémákon.
TobbszorelŐfordult,mikortobbedmagunkkal
voltunk,hogy a
tobbiek nem igazán értették
a vita !ényegét,
Vagy
ugy t nt nekik,minthaveszekednénk'
noha csak
annyi volt, hogy mindkettennagyon szerettÜka
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saját igazunkat,de amennyibenvalame|yikÜnkmeggyözni a másikat,atnek sikerÜltészérvekke|
tÓl a pillanattÓlrigyvettÜk,minthamindigis ugy
gondoltukvolna.
buzdított,gondolom,
l volt az, aki versírásra
hogy mégjobban tudjukÜtkoztetnigondolatainkat, mive!soha nem tartottammagam ko|tőnek,
mert szerintemha valakitudja cs rni-csavarnia
vagy ha obszcén
szavakat,az mégnem koltészet,
az sem (annak
szavakathasználs megbotránkoztat,
is
divatos kÖ|tÓ
fiatal,
azita
olvastam
egy
idején
akitő|a gimislányokésa ta.
elsÓ verseskitetébő|,
risznyásfi|ÓsokszemÜvegema is bepárállik),ésaz
hogytizedikeskorombanpont
vo|ta véleményem,
mertnemvolt más
averse|ést,
abba
azérthagytam
frusztrálttimondanivalÓm,mint egy szexuáIisan
aki arró| ábrándozik,hogy mi lenne
nédzsernek,
ha...a VastagMargot-tmegkaphatná,legyenbárki
is azaV. Margot(F.Vi|Ionszerintpárizsi|akos)...
Mozi ennélkÜlonbverseketfaragott,ésviláamikormeggosanem|ékszem
arra a pillanatra,
dicsÓÜ|taz osztá|ye|Ótt,ettŐ|a pillanatto|fogva
mindenki tudta, hogy nem a matek vagy fizika
jegyeijonnekszámításba,
amikorsinggelmegmétri!korán).
rettetik(sajnos,
ÉppAdyt tanultuk,ésP. |lonakiadtaházinak,
hogy mindenkiválasszonegy Verset,ése|emezze.
Mindig is utáltamversetelemezni,s miutána
ett, azitatu dom is,hogy
fejem |ágyabekeményed
miért:szerinteme|égmeredekelvárniegy tizen11

évesdiáktÓ|(sőtdiáklánytol!),
hogyelemezzepl.J.
AttiIaFlÓra címriversét,ésátérezzeegy szere|mes,
felajzottférfilelkiá||apotát.
Ezértinkább bemagolja a konyvbenírottakat,
vagy amit a tanárnÓ
diktált,hajÓ jegyetszeretnekapni.
Tudnike||,hogya fentem|ített
magyartanárnö
arrÓ!vo|thíres,hogy |eginkábba sajátgondo|atait
szerettevisszahal|ani,
vagy a tankonyvben|eírtakat,mert azokszépenmeg vo|takfogalmazva,és
fÓleg nem tartalmaztak
rendszerellenes
gondo|atokat,vagy Úgy á|ta|ában:
gondo|atokat,
amelyek
bármikor rendszerelIenesekkéválhatnakugyebár,
mert- mintírtam- azokbanaz idókbennem szerettéknagyon a gondo|kodokat,
mert azok csak
problémátokoztak.
Mie|őtttovábbha|adnék,
megszeretnék
emlékeznia nemzetolyan napszámosairÓ|,
akik kiérdeme|ték
e címet,ésemberségből
példátmutattak:i|yenvolt V. Évanéni,akinekpottomtermete
ellenére
soha nem ke!|ett
drasztikuseszkozokhoz
folyamo d nia egy o lyan osztálymegfegyelmezésé
hez,ame|ybena 36 diákbÓla|igvolt lány,ésaho|a
nagy tobbségeta matekons a fizikán kívÜlaz égvi|ágonsemminem érdekelte.
(UtÓlagvisszagondo|va,csaknekisikerrj|t
testivagy Ielkiterrorné|kt]lfegyelmeznie,
pedigrománttanított,
ami ugye
a széke|yeknél
nem egy menő tantárgy.)ÉsNeki
mégissikerÜltnémiálta|ános-m veltség-magvakat ésfl|ozőfiai-gondolkodásmagvakat szétszÓrni az e||enszélben,
ésmosttiszte|etteljelentem
a
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tanárnőnek,hogy nem mind a kovezetreVagy a
gyom kozéhu||ott!Koszonetérte!
hogy miMielőtt bárki is megrokonyodne,
csoda barbárkorbanéltÜnk'sietekmegjegyezni,
hogy tanítottakkÜ|onfi|ozőfiátis, lgaz,egy párttitkárbÓl fl|ozÓfia- (éskozgáz- és pszicholÓgia-)
tanárrá avanzsá|tsokoIda|ri tanerŐvel,de hátj o b b
volt, gondolom,az i|yenkispo|gáritantárgyakat
egy megbízhatÓkáderre|taníttatni
, de az is lehet,
hogy hazafias nevelésbő|meg propagandábÓ|
nemjott volna ki a megfe|e|öőraszám-.
is (nohaazt nem nevezS tanítotttorténelmet
H. Ingenémsetanításnak,
se torténe|emnek)egy
szakostanár:ha rajta
borg nev anti-torténe|em
mindenki
mrjltvo|na,már régasszimi|á|Ódunk,
Iegnagyobbmege|égedésére.
SzÓval (e hosszaskitérÓután) MozÓ A Fekete
Zongorátválasztotta,ésegy vona|asfÜzetolda|on
(A5)olyan elemzéstrittyentett,hogy másnap,mikor fe|o lvastaaz osztá|ye|őtt, mindenki néma áhíahogycseng-bong,zgs jaiongaz
tattalhal|gatta,
elemzés,akára Versmaga,s a fent említetttanárnŐ is csakhabognitudott- majdadottegy tízest.
Ezután MozÓnak magyarbÓI mindig tízese
nagyobb
vo|t, noha aze|ött nyoIcas-ki|encesné|
jegyet nem kapott.(Azoknakvo|tcsaktízese,akik
bemagoltákatanárnőálta|a négyéva|attkétszer
puttonyost",
vagy egyszer en
is e|sÜtott
'jámbor
csak kimásoltáka fÜzetÜkbőlvagy a tankonyvbőI
a |eckét.)
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S azt, hogy most tudok foga|mazniésmagya.
ru|írni(tobbe-tevésbé
helyesen:itt kérekbocsánatota,,blokk,,szőmért,de ezt a kontextusbahe|yezés
miatt haszná|tama számunkra,b|okk|akÓk
számárasokkalkorriIményesked
Ő bb tombház he|yett),azt a legnagyobbNapszámosnakkoszonhetem,akihez va|ahaszerencsém
volt: P. Emese
tanárnŐnek,
akinélonnanlehetetttudni,hogyhol
|eszőrája,hogy éppmelylk osztáIybÓ|zengetta
magyarnépdalaz egekig.S ez is méga RendszerváItáse|Óttvo!t...,söt, az általánosiskolában.
Nagyrésztneki koszonhetem,
ahogy ma áIlok
az Ón. ésnemzet-tudatomma|.
Záróje|:furcsafintoraa sorsnak,hogy a Rendszerváltás után épp o|yan pillanat-magyarfé}analfabétákkal(avagyfinomabban foga|mazva:
funkcionálisanalfabétákkal)
kell nap mint nap
hadakoznia,
akiketannakidejénnem biztos,hogy
átengedettvo|namagyarbÓ|'noha néhaannyira
engedékenynek
bizonyult,hogye!égvolt egyszép
magyarnépdaltmegtanuI
ni az átmenéshez...
De ez, gondolom,mindenÜttés mindig így
torténik.
Valahololvastam,hogyazi ntelligencia.hányadost
már nem gy mérik,hogyaz embertodarakjákegy
csomÓ tesztetmego|daniegy adott idő alatt (mert
az ugYefáraszto),hanemaz embernekazt a képesmérik,hogyantud alka|mazkodni
ségét
a kÜlonboző
jól ríme|a darwinishe|yzetekhez.
Ez ugyeegyrészt
ták evo|riciÓse|méletével,
másrésztmagyarázatotad
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arra,hogy miként|eszegy - jobb esetben- nagyon
kozepesemberbő|egy nép-,egy ország-,egyváros-,
egy kÓzosség
vezetője,Vagypedignem is csi|Iagszeegy
hogy |ega!ább
mrijuhászbÓlkiskirály- anélkÜl,
prÓbát ki kellettvoInaállnia(régebb
agazemberekis
hétprÓbásak
voltak,lega!ábbisa szó|ásalapján).De
(sfÓ|eg
ígylega|ábbvan kin rohognia demokráciárő|
K.-Europárol)
mitsemtudÓ nyugatibarátokka|...
És mivel pont olyan darwinisztikus,ezért
a fent említettdefiniciÓ:
o|yanoszton(állat)szerrlr
oda, hogy az eröésmegintvisszakanyarodtunk
nemsebb kutyab...szik,
de mi embereklennénk,
debár,egy-kétlépcsővela kutyafo|ottlega|ábbis,
találhatÓ ábrák szerint.
a természetkonyvekben
Néharigygondolom,hogytaláncsakjobb vo|taz
embereknek,mígazt hitték,hogy |stenteremt.
teremtve,mert
ményei,annak hason|atosságára
az adott egy tartást:nem mindiga faj és|étfenntartÓ osztoneikrehagyták,hogy azok diktá|jáka
cselekedeteiket,
Vagyha mégis,utÓlag nem menhogyezt nem is én,hanemafrá.
tegetŐztekazza|,
tette,ésnem tehetekrÓla,
nya hÜ||őagyam/énem
ugyebá1mert ígyhoztaaz evol ciÓ.
Már nem is csodálkozom,ha a mai gyerekeknek nem kel! a mese' csak esetlegaz egyszerŰ,
mecsacskarímekbeoltoztetettbuta torténetek'
Iyekkelelhalmozzákőket mai,,koltŐfejede|meink,,(és
itt nem W. vagy K. Sándorokragondolok).
Nem beszé|ve
arrÓ|,hogy a mai idÓkben mégad
absurdumsemgyöz a jo...
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Sokadik zárője|em bezárva: Mozó egy olyan
emberréfejlődisko|ábanprÓbá|t meg ko|tővé,
ni, ame|yikegyá|talánnem díjaztaezen igyekezetét(nem is tudom, kapott-efe|sőbb szintről
egyá|talán biztatást). Be!óltink az iskola megprobált szocialistamÓdon soko|dalrianfej|ett
embereketnevelnia Hazának.Mozo más volt,
minta tobbi.Az isko|abelénkvertea kÜ|onboző
me|yeketazota sem
éstorvényeket,
kép|eteket
Iefelhasználtunkegyszer sem. Szerencsésen
megmondani,
de azt e|felejtették
vételiztÜnk,
Csak annyit
hogy mire is jÓk ezek a képIetek.
mondtak, hogy aki ezeket nem tudja, az egY
nagynulIa,meheta PatakonT lra - hogy E.ErnŐ
volt matektanárunkkedvencszavaiva|é|jek-,
valamivelis
mintha mi a nagy kockafejeinkkel
kÜ|onbeklettÜnkvo|na azoknál,akik a patahogy
kon triljártak, i|letveabban mindenképp,
az
fe|véte|ink
a
volna
nem
sikerÜ|t
amennyiben
seszakképzet|en
egyetemre,mehettÜnkvo|na
va|amelyikgyárba,míga lebegédmunkásnak
csÜ|tpatakon tuliak legalább szakmunkásként
tudhatták,hogy a lapát me|yikvégétkell megfogni. Azt már nem mondták el, hogy Pasca|,
(akitmi egyszer sőt, PÜthagorasz
Arisztote|ész,
en csakPitágorásznakhívtunk- jÓ románosan-,
maradt!)is fimégjÓ, hogy a névvégénaz ,,sz,,
|ozőÍiávalis fog|a|kozott,sót, az egyenIeteket,
illetvea matematikátezen fi|ozÓfiaigondo|atok
alátámasztására használták.
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Egy idö után, miután |átták,hogy MozÓnak
hiába Van meg a,,magáhozva|ó esze,,,
rigysefog
példatár-nyŰrvŐ
nekfe|csapn
i, békén
hagyták.
Mégegyszervolt egy kisebbga|iba,amikora
tízedikesfe|vételinél
a biztos befutÓ matekes-fizikáse|itnekfenntartotthelyekegyikérebeiratkozott, noha nem volt ,,fe|terjesztve,,,
s bár egypárszor megprÓbá|tákkia|ázniaz osztá|ybÓl,ő t rt s
maradt...
Hogy miért?!
Va|Ószín|egazért,
mertez vo|ta
legjobbiskolaa városbanésa kornyéken,
ésidejártak a |egélesebb
eszridiákokazo|áh Toplicas
Tusnádkozotte|terÜlő,va|ahaCsíkvármegyének
hívottterÜletről.(VégÜI
is a somlyÓi barátokmiszsziőjate|jestiIt!)
Ezek után sokan azt mondhatják,hogy figyelembe kel|enevenni az ország akkori álta!ános
á|lapotát,meg hogy beleharapokabba a kézbe,
mely négyévigszellemi|eg
etetett.
Ezértmeg is szeretnémkovetniazonvo|ttanáraimat,akikadtakmégvalamita száraztananyagkoncon t l, viszont szerettemvolna tisztázni valamennyireazt a romantikusképetis,ame|ybennem éltmégegy hÓnapjais,s a m lt idŐ rÓzsaszín
je|enlegbudakodefedte,mígK. Gyorgy,38 éves,
pestilakos,néhaimat-fizesennek jragondo|ására nem késztetett.
Em!ékszem,
egyszerle is vontáka magaviseletÜnketnyo|casra(éskicsapássa|
mifenyegettek),
után e|IÓgtunkegy augusztus23-i Ünnepség
zárő
't7

fe|vonásárÓ|,amiben csak az volt a bosszanto,
hogylega|ábbazosztá|yfe|ee|lÓgott,de valahogy
Mozo, Giccsa(G.
csak hárman lettÜnkbrlrnbakok:
jelenleg
Atti|a,
szeredailakos)ésén;azőtasem tuvá|aszdom, hogyazoszi milyenmegfonto|ásbÓ|
tottki éppenminket.Talánaztgondolta,hogya mi
ésjoI gondo|ta...
szri|einkmajdnem protestálnak,
vagyunk,utÓlagezTalánha elégintelIigensek
vo|nava|amiféle
Szupertitkos
ze| bekeruIhettÜnk
Ellená|lÓcsoportba,mely annyiratitkos,hogy ők
magukis csak utÓ|agtudják meg, hogy a Rendszer bom|asztóivoltak.Mi is kis aknaásÓknakmivolna magunkat,mert miattunknem
nősíthettÜk
jott ki szépena C., Béke!fe|irat;ez lehetettvolna
a tornaalsÓs,a hirtelenjottÓszben fagyoskodo,
fejtikfolott színestáblákat vezényszőraeme|gető
r eá|tagozatos
d iákok szabotázsakcioja.
meg elsÓ nagy színházié|.
Hadd em|ékezzek
ményemkapcsánJ. Antalro!,aki szinténjÓva|
tobbet adott, mint amennyiteIvártaktő|e, sŐt,
vo|na,hogy tovább
ko||égái
kifejezetten
szerették
adjona diákjainak.
T volt az, aki egyszer,amikor a ko|ozsváriak
a Hamlettel(ame|yelőadás utÓ|aghírnevetszerzett gy a kolozsváritársulatnak,mint T. Gábor
rendezőnek)a városbanvo|tak,felbujtott,hogy
|Ógjunkbe a szính
ázba (mintmondta,ő is ezt tet.
te diákkorában),mivel már nem |ehetettjegyet
kapni(lám,a csíkikozonségmár akkor nagy színházrajongÓ volt).

Noha mindenkinekszÓ|ta biztatás,csak Mozova| ketten vettÜk a lapot, s valahogy egyszer
csakott ta|áltukmagunkata kakasÜlőn,
amintte|e
játsző
szájjalnyerítÜnkaz éppenőrÜltet
Ham|et
játékán.
A szeredaim értő kozonségmeg csak né(ésHam|etatyjának)
zett minketa - Shakespeare
- meghatottcsendben,éspisszegett
szellemétő|
fel nekÜnk,hogy hagynánkmár abba eztab|aszfémiát.
Mi azonban - |átva,hogy a színészeket
nem
játékukon
zavarja,ha mulatunk
-, fo|ytattukfelszabadu|tm é|vezetÜnket.
Akkor értettemmeg,
hogy aszínházbanaz emberneknem ke||ugy fe(amiszengenie mint a templomban,s a színészek
játszanak)
kor
hogy
szeretika visszajelzést
ha||ani,
a kozonség
értiis azt,amit lát,nem csakbambu|
a bankett/eskÜvői oltonyében/kosztÜmjében,
hogy a szÜnetbenmajdjÓ| odakoszonjona szinténdíszbevágottkomájának,ismerÓsének,
s esetleg mondjonis valamiolyasmit,hogy Je, ez egy
fantasztikuse|őadás!,,- mindig pozitívat,rosszat
soha,mertakkoresetlegkiderrilrola,hogynem is
értlaz egészet...
lgen,mi mindigésmindenkor,
mindentésmindenkitkritizáltunk,
mert gy gondoltuk,hogy attÓl, ha az emberszemethunya do|gokfelett,azok
maguktÓ|nemjavu|nakmeg,mertaz igényte|enség,
vidékiség
éskultursznobság
márakkore|kezdte Ülnia torát.F.Zsolt egykoriosztálytársunkki is

18

19
l

o|vastaa jovőnketvalamelyikobsk rus egészségmegörzö-konyvébő|:hamar kimrilunk,mert aki
ennyiredurvánkritikusalkat,annake|őbb-utÓbb
fe|mondjaa májaVagyhasnyálmirigyeaszo|gá|akifejeinnenjon a rosszmájriság
tot (valÓszíníi|eg
nem értek
zésis, noha a sző mostaniértelmével
egyet,mármint azza|,hogy rosszmájak lettÜnk
igaz,nem mindig
volna,inkábborok ellenzékiek,
konstruktívak).
E jÓslatrÓl annyit,hogy szegényMozÓná| bevált,énmégé|ek...
Gondo|om,hogy F.Zso|t,azőta budapestilae fiatalkorijÓskos,már tobbszorelgondo|kodott
Iatán...
Ésmégegy nagyonerős emlékemvan MozÓmiutánmegvo|taz utolsÓosziőval kapcso|atban:
és
kÜszkodott,
ra,ésmindenkiameghatottságával
foga kozt mantrázta,hogy,,Nem- Nem - Soha!,,
- kinyíltaz osztá|yajtaja,hogy beomolhessenaz
jokívánságaikka|
eIÜnnep!Ótomeg,s virágaikkal,
árasszon- hát egYszercsak szépfehéringben s
ott van MozÓ, akkormár komfeketemel|ényben
(ti.
után kite|Ói lakos szÜleive|a Rendszervá|tás
lepedtek).
Nem tudom, nekemakkorért-e|e az oszi s
mindenkiáltalelmondottsokszépgondolat,Vagy
mi, de hirtelenkonnyeimmelkezdtemkÜszkodni,
annyirajÓ|esett,hogy Ö is megérkezett.
így aztán ott ba|lagtunkegymás mel|ett,ott
vagyunk az osztá|yfoton,o epp mogottem, s

ebéd
dé|után,mivel neki nem vo|t kicsengetési
rendezve,e|jotthozzánk szÜleims nagymamám
nagy oromére - aki nagyon szerette ,,Zo|ti"-t.
Em!ékszem,
amikore|jotte|bucszni, mie|Óttkite|epedtek,nagyanyámnagyon komolyanmegMiután már
kérdezte,
hogy tény|eg
eIko|toznek?
sőt, Ő is tudott
tÖbb hÓnapjabiztosvo|taz egész,
roIa (márminta nagyanyám),de neki valahogy
ésgonmindigmániájavolt az itthon-maradás,
doIta,hogy az uto|sÓpillanatbantalán meg tudja
gyözni. Ta!ánaz ő sok szépszava,nevelésemiatt
nem akartamsoha máshol keresnia szebbjovőt.
Meg soha nem szerettem,ha jottmentkéntkezelnek. Mert hogy itthon azt mondják egyesek,
hogy az |ennék,
az egydo|og- tudom,hogy vamondatjave|Ük.Egy
|Ós kisebbség-komp|exusuk
dolog biztos:hogy dédnagyapámés nagyapám
is innen huszkilométerrÓl
indultaz elsö s második vi|ághábor ba, megvédenihazájáts csaIádját
- aminekfo|yománya
vagyok-, akkor,mikormég
Éshatvanévesfejje|
ezek a szavak számítottak...
nagyanyámmindig magáztaZo|tit,mint amugy
mindenkit,akinek tobb volt az Ő hét osztá|yámegengedtek.
nál, amennyitneki a korÜ|mények
Miután megebédeItunk,
elindu|tunkosszeszedni
volt osztálytársainkat a Hovi, mészte kisnyulacska
cím gyerekénekkel.
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Ésitt megszakada fi|m...
Mostanábanálmodnise merek,
Mégis,mikorleszál|az est,
hogy karikása szemem,
Észreveszem,
Éshomlokom- mint egy ftitŐtest.
|gy kezdődott a Moző ésa Gondozők nev isme|yető írtG. Csa.
s|ágerszáma,
ko|azenekarunk
báva! (azÓta budapesti |akos)kozosen,és noha
soha nem szerepeltve|tinkkoncerten,mindigígy
írtukki az egy ttes nevéta plakátokra.
Noha szegényZo|ti nem érhettemeg, hogy
kutathassona szempillákután, gy gondolom,
jÓkora e|Őnyre
hogy sikerrilta hírnévversenyben
szerttennie.Jelenkotetis ezt bizonyítja...

egy kisebb agykárosodásután e|kezdtema témán gondo|kodni,rájottem,hogy nem tudom
pár mondatbabesŰrríteni
mindazt,amit MozÓrÓ!
szeretnék
írni.
Ezérte|nézést
kérniaz o|vasőtÓI,ha
szeretnék
lefárasztottam
volna csapongÓstíIusommal,
meg
néhaszeméIyesnek
t nő sére!meimfe|soro|ásáva!,de az az igazság,hogy amikor írni kezdtem,az
egy kicsitolyan vo|t,minthaVele osztanámmeg
ezeketa gondolatokat,
lévén,
hogytÖbbmint h sz
írást,
esztendejenem írtamekkoraléIegzetvétel
egészenpontosanazőta,hogy nincs kinekírnom
(mintaz ezredesnekG. G. Márquez'macondÓi Ia.
kosazonoscímriregényében)...

(|gy,székelye|stennyugoszta|jonbékében!
sen,nagymamámszavaivaléIve.)
BorbélyBotond,néhaijÓbarát
2010 ápriIisa,Csíkszereda

az otlet (T.Laci sze.
UtÓirat:miután megszÜletett
taláIko.
redai lakosjÓvoltábÓl), hogy a hriszéves
zÓnkra kiadjunkegy csokorravaIÓt MozÓ VerseibÓl, szinténÓ mondta,hogy kellenea kÓnyvhoz
egy o|yan fÜlszoveg,me|y MozÓt ,,kontextusba
hogy írokegyet,és
Miután elvá|la|tam,
helyezi,,.
22

23

Leszek,voltam,de mostvagyok
mit akarok
megtehetem,
mit tegyekde a végesért
ha avégtelenénleszek?

(HíDA FoLYóN,Ko rÖvotl...)
Hída fo|yÓn,kŐ kovon,
But kovettomororom.
Fenyveslelkiismeret
Konnyeskína képzeIet.
Alagrit,kapaszkodÓ,
Papír-hazarombo|Ó.
Yér,eröszak,kutyaszán,
Haraposaz á||kapcám.
FolyÓ partja,kavicsok,
FolyÓba hídberogyott.
Btitkovettomor orom:
EzafÓ|dabortonom.
(1989.februi.r7.)
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(A RÁcsoruÁr EGYLEPKrszÁnNv...;
A rácsonát egy lepkeszárny
b csriztatjaa hold havát.
A kÖltóbe|ép- a fényentri|
pÓrén- gondo|at|anul,
e|mélázvaegy mítoszon'
|ágyan garatjánlenyrl|.
Szavakroppennek szerteszét
mígszovegbeszerkesztirendszerét,
a toredékek
tétován
tántorognakegy t fokán.
A piIlanatkozotte|te|ő,
elevezŐcsoppidő
a lehetŐleghosszabbrjt,
melyeta gondolatbefut.
Szimmetrikus,szent-orok
szembentobzódÓ korkorok
csapnaka pil|antáson
át bucsriztatvána ho|dhavát.
Ne változtasdmeg éltedet,
mert az orom perceelpereg,
ésnem maradsem b , sem baj,
a létcsakhánykÓdÓ tutaj
a tudatÓceánjain.
óvÓhely árnyékaint
feléd.

28

osz

MINT CSILLAG AZ EGEN
megfonto|tan,
ha|adő szépen,
Me||ettem
fogjaa kezem.
éshriségesen
mintrab a ce||ában,
Me||ettelépkedek,
ésaprÓ kezefoglyaa kezem.
kuszaálom,
Végzetes
determiná|tság,
már idejelenneabbahagyni,
végigcsinálom,
viszontha be|evágtam,
szokni,megszoknivagy beleha|ni.

jobbárazsibbadt
E|mében
malmokőrolnekhalkan
nyá|kásszempi|lantások
a mrjlÓ a|konyatban
égőfaleve|ek
a padonÜl egy néni
a mriltjáttakargatja
kendójében
azt védi
|épeget
a |épcsŐn
nem féla hangu|attÓl
mertcsakki élesenlát
tanulhatmár avaktÓ|
nyáIkáspi|lanatok
a szem bekapjaőket
míga kézfaága
intiaz elmenőket

^

szokni.
Belehalnivagy megszokni:
mertbe|evágtam.
Végigcsinálom,
Ha viszontabbahagyni|enneidejemár,
álom,kuszadeterminá|tság,
Kezema fog|ya,kezeaprÓ.
végzetes.
me||ette,
Ésce|Iában
a rab,mintlépkedek
kezemfogja,szépenő ha|admel|ettem,
megfonto|tan
ésh ségesen.
(1991-92)

fáradtcsi||agke|tfÓl
majd lecs szotthalkan
csorrentcsuklotta csend
az a|vőa|konyatban.
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(ROSSZUL VAGYOK, ROSSZUL
VAGYOK...)

SZEPTEMBER VEGEN

Méghullnaka mélab zordkatonái,
bár áznaka cirpelő hÓheged k,
elkoltozvénbáván az éjvacsoráit
mind már a tegnape!Őtt.
kipusztuIand
Szívemamígéled,azöszszavatéged
|ágyhahotával,noha h szemeárt,
mint áltorz gravurathalamba beéget,
ésrigy kalapácso!,mint zo|dkazuárt.
FigyelmezdlemondÓn e perverzeróket,
ha borzo!aszán,
ne lábadja !égbe,
a hrisvéti
traktorokéket
feszÜ|ten
Ó, csopp Csocsoszán.
szádba.
szorítanak
A ponty is,ha fogják,s lerakjáke|ébed,
a marconacincér,ki gy hadonász,
fent lánge|efánt'
s megminttrombitahangra
ha|ász.
szem|életŰr
stÜszi
vakított
Mert unoda|áznaka harmÓniáját,
ésidegetlátÓk e kÓszazenék,
hernyÓcskáka!usznakaz alkonyatfáján,
ésrákotkiáltanakIustafenék.
Pereldbe az álom kommandÓ-igéit,
nyomát,ki sziluettetfarag,
építsd
mertÜdvszíneharsan,ka|ákaleomlik,
mindene|m |ik,ésmindenmegmarad.

(1eeo-el)

Rosszulvagyok,rosszu!vagyok
Nem is élek,nem is halok
Nem is eszem,nem is iszom
Gondolatomtologatom
Nem is iszok,nem is eszek
Ál|Ó nap csakteszek-veszek
JobbrÓl balra,ba|rÓljobbra
Egyikhelyrőla másikra
Mételyvagyok,virágvagyok
MagamolÖk,magamhalok
Kételyvagyok,de halovány
Bizonyoss
ág ha|Ó nyomán
RÓzsávalbefutottrácsok
A magánytól ázok-fázok
Ki|őttpuska,holt katona
Király!eány|ába-nyoma
Elhasználtember-elemek
Ha kifogyok,feltoltenek
Ha elesek,elfoldelnek
Ha fe!á||tam,megsegítnek
trok vagyok,de ha|andÓ
|andÓ
Percenkénti
elm11
Nem is érzek'nem is !átok
Nem is Ülok,nem is ál|ok
Azt sem tudom,merrevagyok
ParányikVagynagyonnagyok

Érzéseim?
Ha nincsenek
Drágapénzenmégvehetek
Az árusis megmosolyog
Rosszulvagyok,rosszulvagyok.

Leszek zajnakcsendessége
AprÓ résznek
teljessége.

(KÖNNYBENszÜLETETT

MosToHAÁLMoK...)

KonnybenszÜletettmostohaáImok
ne fussatokha rátoktalálok
szá|ljatokalá hátána dérnek
álmodjatokmeg hofehérnek
vitor|ázzatok angya|hátán
szárnya|jonve|etek szárnyat|ansátán
imádságként
vegyenekszájba
kopjenek sárbaízig-rágva
mankÓsjambusként|ábatokboto!jon
kívánomházatokosszeomoIjon
sorsotoklegyenkígyősorsa
meg-megrijulvaésmegbomo|va
bőrotokhÓz nött Nessus-inget
v etközzetek Ie hÓfe héret
s milIiÓszormegismételve
Ho|dként
fogyvamajd rijrakite|ve
rut sorsotok
marcangoljátok
mertviselnetekkells nem ledobnotok
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marcangoljátok
esendÓ sorsom
mertviselnemkellésnem |edobnom

rohanjatokdé|nek
fussatokészaknak
a télnek
melegét
a nyárnakhidegét

titeket,o á|nokálmokfussatokel ha rám találtok!

oltsétekfel pajzsulnem fog rajtukkardom
kelImajdeltakarnom
sebzettképze|etem

mert idegenszavatokszegények
vagytok
mertmegfontoltan
rombolniakartok

ezértgonosz
áImoké|tekVagynem éltek
fussatokfe|émhogy eresszelekszélnek!

|eÜtnifojtanimego|nivégre
színeimfestenihofehérre
IendÜ|etemetbepa|ackozn
i
gondoIatai
m elraktároznl
bezárni orvuI egysz(lkvilágba
felkészíten
i kínha|á|ra
megtartanicsakmagatoknak
térdrekényszerítŐ
hatalomnak
mindegyhogyélekvagynem é|ekféIjetek
tőlem merténis fé|ek!
fé|jétek
a kezembenvil|ongÓkéseket
fé|jétek
agyamban a titok-értéseket
fé|jétek
GorgÓ-arcomsárkánypiIlantásom
b jjatok mert kit |átokkardda|osszevágom!
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IF ONLY TONIGHT WE COULD SLEEP

Bárcsakma éjje|elfekhetnék
egy virágkoporsÓban
bár e|ragadnaa |étvarázsának
végtelen
zuhanása
Bárcsaksotétmélyvizekben
sÜl|yedhetnénk
alá
|éIegezve
levegÓzve...
Majd egy csillagszem
angya|jonneértr]nk
éséreznénk,
hogye|temet
hogy bársonykezébeférÜnk
ésaz esŐ siratná
amintarcainktovacs sznak
ésaz esÓ siratná
hogyvégelesz...
(1eel-e2)
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(csERNoB|
LNÁLlÁrrnnnór

Únnpur nÁcrul...;

CsernobiIná|
!áttamőt ritllaputrágni,
|Ó vo|t,sőt, mondhatni:lÓ a legjavábó|,
hamletiléptekkel
ha|adt|assan,szépen
a radioaktívszemétte|
trágyázott réten.
MutánsvoIt,mondtákrÓla a he|ybéIiek,
az a paci mégnyiho gott igazábÓ|,
azőtamár a koIhozbannem terema mák'
ezavi|ág már nem ugYanazavi|ág.
Ta|á|kozásunk
Óta nem nyihogőkelme,
néhafelkeresik
uraka Komszomo|tÓ|,
s bocsánatotkérneka csernobi|ilÓtÓ|,
egy moszkvaiszállÓbantárgya|taklegutÓszor.

(1ee2)
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A MAGG!-KocKÁgóLÉpírerr
FORRADALOM
56-banennyiforintértegy egészvi|ágot
adtak,
amennyibema egy Maggi-kockakerÜ|.
A Maggi-kockábÓl- mindenkitudja- |evestlehet
fözni, de a
világbolnem.Tagadhatatlan,
hogymostjobb,
mintakkor.
Éslátom,hogy mintsrirŰrben
a vad,
bujkálsz,örzÓd ésmegőrzodmagad,
a térenKossuthszoborszíve
vérzik,
sokanészrevették
éscsondbenvégignézik.
Nagy lmrebiztosannem lelkesedett
volnaa
reklámok
láttán- KossuthrÓlnem is beszélve:
ebben
,,én
a nemzet
ha|á|át|átom,,.
Ésfolytathatnánk
a sort
Cassandráva|.
DejÓs|atokkalnem lehetaz embereket
jollakatni.

(1ee2)
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M EGINGATHATATLAN INGATLAN
Az adÓk eladhatatlanok
fejemrecsendnekp pja nÓ
a hashajtÓkhajthatatIanok
az éneke|éneke|hetÓ:
a bankok/fábő| fajankÓk',,
,,Bankban
Te vagy a dolgokhányada
kétsínkozottte vagy avágány
te á|lsza do|gokkritfejéné|
te á||sza dolgokhányadáná|.
Ez ádáz s velÓkighatÓ
kikophetŐése|koptathatÓ
afazékbanpo|itikafő
eIviseIhetÓ
csínjáva|
ha a cseppbő|nem lesztÓ
s az ingatlanmegingathatÓ.
Tevagy az épÜletfo|ottem
s az állványokkozotta bálvány
a csendnekágána szívemÜl
majdelcsendesÜl.
éneke|
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A FUL

,,af áradságujjaim kozÜl
mintágrÓ!a fagyongy|ehull
magamrametszemárnyaim
éskiá|tozomde szÓtlanu|,,
ígytoprengettVan Gogh mester
feltrinés
nélkÜI
kovették
ketten
a járdaszélenegy fÜl vonaglott
s ő eltrinta kihaltBudapesten
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CSIGACSOKCSATA

Csigacsattana f ben csendben,
roppanásnyionkívÜ
letben.
Héjacsokka|fedvelebben
egy csÓkcsatakoskéjkeru
letben.
Csatad Iadri|őn,
csigacsuszikfélve,
csatáhoznemf |őn,
csínjánelmetélve.
Csigavére
cseppen,
lecsordula csápon,
csigaszeg
csillámlik
csigakalapácson.
Személyte|en
mÓdon,
kínjábanragozva
csopogtetiÓdon
csokjaitmotozva,
csaláncsípi,cse||el
gorgetia kovet,
visszazuhan
a feldobott csÓkovezet.
Csodákrakozombos,
csaIÓdásraéhes,
csigakovezeten
csíkjamázos-mézes,

csÓkértékrendjében
fabatkátsem ér
a csÓkcsatautáni
csíkoscsigavér.
Vérét
elmossaaz esö sodra,
elnyulikavágy,s nem marad,csaka
csigacsáp-árnyék
a dŰ|ö tudatában
s a csÓktÓl csillogÓcsrÍfcsigacsata.

HÁRoMszoNETT
t.
Az emberaz amiteszik
amitelgondo|és|eír
a tettetérvekéltetik
de érverésre
nincsenír
egységben
mégismegmarad
feszítse
bármilyenerő
a tomegvonzás|elkerab
ésnem a mozdulat|an
kő
nem bontjamegfrigyétsosem
aze|képzelt
s a |étezö
osszefonÓdik csendesen
szellemésvi|ágegyetem
mezsgyéje
mágnesesmező
vonzásavirágszívemen.
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Yonzás avirágszívemen
mélységet
há|ozszarkaláb
az éjszakátmegrendelem
szÜIjemegfényeshajnalát

A természet
levetkezik
mert orok ideje|ejárt
e|futÓszellő kezeint
tor|ia vándorlábnyomát

egyrelassu|Ózuhanás
ésbágyadtfelemelkedés
mindenszenvedé|y
más ésmás
arcomrakonnyrikarcotvés

képtelen
eszmélkedésre
s ott meglapu|
azá||atnép
hol megcsi!|an
a végtelen
holdsugárzás
éslomb lehu||

tapsolnakhogyhaelbukok
kéjsÓvárarcuk|ázbanég
,,azabrinehogy |étezik,,_

a nyáj felkolti pásztorát
a fiastyukgoncolonel
a nap helyénh Itjégverem

mondjákbár nincsrá semmiok
feltéte|ezni:
itt a vég
|evetkezik.
s a természet

de istenikézrendezát
rombolásanem esztelen
nyomában j világterem.

(1ee2)
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Az UToLsóelorT|MosoLY
EsteIehajtottzászlÓival
mint aki kivégeztetett
a virágokőre
megérkezik
godorbő|
megha|také.
szabadu|t
a
A trombitaszőeggyéhabarja
négyégt{elszortcsontjait
nak
kovácso|od
nyugta|anrímekké
lt kacagÓ h sok.
szétkaszabo
Mert aki ismerinevétaz éjnek
a megho|tcsecsemőket
s kereszte|i
nem talá|bennemseholnyugovásra
színeibennemomo|nak.
e|veszett
felburjánzÓ|é|ek
FÖldbőlkisarjadt
betévőfa|atjaőrtiltennagyoknak
borzongcsakcsondbenmeghalaz égis
játszik.
rozsdapenge
ércsomopontján
Végetnem érőnÓ végeérhetetlen
árnyékomrettegi|stenharagját
végzet
számomraé|eda cstiggeteg
é|etemmint keszkenÓtkivasa|ja.

(1eeo-el)
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DIVINA MELANCHOLIA

Napnyugat.
A|konyifénybenalusznakaz angyalok,
íme,
zo|dkoronátfon a homlokodonremekíve
a lombnak,
árnyailomhaebeknekazudvarolébeomoInak,
ha|lgata csend,"
mikoregybefonodlkaz égi
zenéve|.
Mind e|a|élnak
a régivirágokaz öszi sotétben,
kelyhtiket
o|tjaaz ÜnnepitrombitaszÓ,s
mosolyoddal
felgomo lyog hideg éjjeIi pára, |eszá||eme ál mos
me|yálnokuIontjaazé|etezernyi
sugárát
szívre,
szertee romlotttestben,a hrisbristemploma
mélyén,
istenikézkifaragtaszoborban,a vérerekutján.
a szélnek
Léhalevé|tomeg
alszika fÓ|don,s hul|nak
szárnyaiis;csaka véntoronyÓraszemezveled,
édes.

(1ee2-e3)

ONELETRAJZ

Combhajlatokbabelesgyakorta
járjaa |éIek
át meg át
felsebesdobogásaz aorta
lecsípifoldrelŐtt angyalát
tojásmagánybacsomago|j
a már
berekesztia tespedőéj
páncélmadár
elhuIlt szívére
nem rozsdás szabadságfeké
ly
magábavarrjaingerét
idegenkígyÓtzaboláz
babonaterhes
testa rét
szederjesfát noveszta ]áz
belezuhoga |étbenéha
gy ogyítjakimustráltudvarát
reményevak cédájaléha
ébrentigrise
aIvarák
arcáratitveidejemegá|la
hasrjtisínekbenrejtőzikel
csattanÓpirosvedlika hála
a|Ó|anedvesenő kikel
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rőt haláIát
megkoszorÜ!i
nincsesé|y
tuIolésére
kitorésivágyánaTeremtőát|át
súrriésfelettébbsetéta héj.

(1ee2-e3)
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KARMoKAT HINT EL BENNED

ToRzó

Az éjkarmokathinte| benned
szemedből sárkányfogaknőnek
mementÓia m |tidőnek
ésfájda|maid megkovÜ|
nek.

Csak bénakísérlet
a láthatÓtmérni
onmagunkat
tu|é|ni
merÜ|ni
feledésbe
s

Angya|jaidvérzékenyek
mertjázm incsokrotvacsoráznak
lágy tenyeredbe tenyerelnek
északifénysugárban
áznak

A lehetet|ent
érteni
me|
fÜrkésznibago|y-szem
sírniaz oroklétért
igenrefelelninemmel:

mígnedvesrímbenkivetÜlsz
konokulmegemésztatŰz
magukbamélyednek
a szentek
ésrád moso|yogaz égiszŰz.

hogymindenszavammaligyekszem
mi éget
megértetni
hogynem |átomde bennemé|
érzema Mindenséget.

Mint Ódon harcosa várároktÓ|
melyetgy |oIbár magaásta
megvá|szárva|ányhajadtol
árva lényedethagyvahátra
lábnyomaidban
liIiomterem
a tÜskékhá|ájae|kísér
ésszádszogletében
fe|burjánzik
mosolycsíkként
egy cseppnyivér.

(1ee3)
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l^JrÉp
rÖnrÉNÉssEl.
Hattyuto||-|abda
hulla tÓba
farkasszaká||at
novesztaz erdÓ
lebegÓa|konya csillagokban
mennyeiarconszappanhab-felhő.
TájképkiolvashatÓbelÓ|e
hány ha|á|om|eszmajdnékem
hogyki tartve|ema poklokmélyén
ésvan-epárto|Ómfentaz égben.
A kakaséjjelkukoréko|
tudom:felhÓim|ekaszálják
hatty da|-labdáma tÓba fu||ad
farkasszakál
lban sz rnak a szá|kák.
TÓrténet:benne fogla|tati
k
mennyia brinomésvan-erá mentség
hogymennyia ho|tanyagbelő|em
ésmaradt-ekevése|evenség.
Szemtanrjk
szerinteljotta nappal
bagolykopetragadtaz égre
|áthatÓ:mindentmegemésztett.
Enyészet.
Pusztulása vége.

(1ee3)
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Nem kotelezőésmereve tan:
kotetbeszedtemelhullÓ szavam.
E sorokvégén
a vélet|en
ÜI
végte|enti
l éskonyortelenÜI.
S mint mindennekmegvanazévszaka
Mert nappa|rajonrá azéjszaka:
A versnémánéstehetetlenÜl
kih l ése|hrilése|hidegÜl.
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