
Szécsi Gábor

Mondd, bar�tom, �rni lesz-e jobb alkalom?
Szavaim �rny�kot keresnek,
földből lett, földd� v�lt minden dalom,
hi�nyuk k�n�l fel szerepnek.

M�g �jra �rom magam, �s felettem
vir�gkar� totemekre szőtt
sz�nek döntenek, nem bűn, hogy keveslem
a testemen �tmentett időt.

Fenyegetnek: a kih�zott mondatok
köz� egyszer majd bez�ratok.
De addig is a Sehogyan kör� fonhatok

m�g annyi �jszak�t, amennyi tükrömön
egym�sra rajzolt arc-v�zlatok
ringnak az öt �rz�k nyeste fürtökön. 

Pedig röghöz kötve halnak meg a sz�nek
a kopjaf�k töv�ben, fűsz�lak hegy�n!
Nevets�g t�rgya vagy: költő, sz�nsirat�,
nem hitted, hogy röghöz kötve szabad csak a sz�

az �gybanp�rn�kközt iszony galaxis�ban,
ahol a költ�szet h�feh�r t�li
p�ly�in kereng, ahol egym�sba görbül
sz� �s val�s�g, mikor lehull a Hold ezüstje.

Költő vagy, földtelen föld h�v mag�hoz, tarka
lepk�id, szakadt z�szl�id am�g körülrepülnek,
am�g m�sik oldal�ra nem ford�tj�k az eget,
holott sz�nek szöktetik bujdos� tavaszod…

Színsirató

Földdé vált dalok
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L�na a m�sodik szemeszterben bar�tkozik össze 
Eszterrel �s j�k�pű bar�tj�val, aki az erd�szeti 
szakköz�piskol�ban v�gzős. Nevetve mes�lik, hogy 
rendszeresen az esőcsatorn�t haszn�lja l�tr�nak. 
�gy l�p olajra a sr�c, hogy titokban a Boszork�ny-
szigeten szerelmeskedjenek Eszterrel a magukkal 
hozott kock�s pokr�con a hajnali csahos fűben. 
�retts�gi ut�n a �� �gy dönt, hogy elfogad egy 
erd�szh�zat �s hozz� a felk�n�lt �ll�st Bakonyban. 
H�vja Esztert is feles�gnek, de a l�ny nevets�gesnek 
tartja az eg�szet. Szereti az egyetemi nagyv�rost, 
a bulikat, r�ad�sul van m�g k�t �ve a főiskol�b�l, 
hogy tan�r lehessen. Sz�tv�lnak, Eszter belefogy 
a b�natba. �lete v�ge fel� meg fogja b�nni ezt a 

Szurcsik József képe

Kávai Katalin

Gonda Eszter balladája

(Folytatás a 2. oldalon)



(Folytatás a 1. oldalról)
dönt�st, amikor a f�rj�vel megl�togatj�k a ��t, aki 
közben k�sz felnőtt lett, felelős �desapa. Felk�ri 
Esztert �s a f�rj�t, Virgilt, v�llalj�k el a bab�juk 
keresztszülős�g�t. Az erd�sz feles�ge, egy n�la öt 
�vvel idősebb tan�t�nő, sz�vesen vend�gül l�tja őket 
az erdő közep�n �ll� mag�nyos erd�szh�zban. 
Egy este borozgat�s közben, elmes�lteti velük 
megismerked�sük tört�net�t. 
Virgil eleinte nagyon f�lszeg. L�na �s Eszter rend-
szeresen a v�rosi könyvt�rban tanul. Ahogy megje-
lenik a f�r� a büf�ben, Eszter m�g ügyetlenebbül 
tartja a cigij�t, valahogy teljesen egyenes ujjakkal 
�s kifesz�tett teny�rrel. A m�sik kez�vel az �llig 
begombolt, semmitmond�an barna bl�za legfelső 
gombj�t matatja zavar�ban. Babaszemei t�gra ny�l-
nak, s valami furcsa riadalom tükröződik bennük. 
Közben Virgil is nagyon zavartan viselkedik. 
Nem meri őket megsz�l�tani. V�gre L�na r�besz�li 
Esztert, valahogy kezdem�nyezzen. Ügyetlen pr�-
b�lkoz�sa meg�rt�sre tal�l. 
L�na �tenged egy �ll�st az egyetemi v�rosban a ba-
r�tnőj�nek, �gy Eszter f�rjhez tud menni Virgilhez, 
a n�la tizenöt �vvel idősebb tan�r�hoz. A meny-
asszony feh�r kosztümöt visel a szertart�son, kez�-
ben kis gyöngyvir�g csokor. Virgil csak egy nagyon 
idős nagyn�nit h�v meg az esküvőjükre, akinek az 
alkarj�ra egy sz�m van tetov�lva. Eszter szülei seg�-
tenek a jut�nyosan szerzett m�sf�l szob�s b�rh�zi 
lak�s fel�j�t�s�ban. L�na közben elv�llal egy tan�ri 
�ll�st a szülőv�ros�ban, de a bar�ts�got nem szak�t-
j�k meg. Nincs internet a kilencvenes �vek elej�n, 
postai leveleket v�ltanak, amelyekből tiszt�n kiol-
vashat� lenne Eszter ked�ly�llapot�nak roml�sa, 
csak L�na a �atals�g önz�s�vel nem veszi komolyan 
ezeket a jeleket. L�na boldognak l�tja a h�zasp�rt, 
hab�r furcs�llja a kapcsolatukat. Ha Virgil elv�gez 
valami h�zimunk�t, puszit kap Esztertől a homlo-
k�ra, soha nem ölelik egym�st, vagy nem cs�kol�z-
nak m�sok előtt. 
Egy alkalommal Eszter felaj�nlja L�n�nak, hogy 
h�ljon Virgillel. L�na teljesen ledöbben. Ritk�tani 
kezdi l�togat�sait, nem sz�vesen n�zi sz�rnyaszegett 
vergőd�süket. Bar�tnője az első öngyilkoss�gi k�s�r-
lete ut�n egyre többet vend�geskedik n�la. Sokat 
besz�lgetnek �loz���r�l, irodalomr�l. Eszter be-
iratkozik az egyetem esti tagozat�ra, a tőle megszo-
kott alaposs��al �s elm�lyül�ssel pr�b�l megfelelni 
az elv�r�soknak, de sokszor nem tükrözik az 
index�be be�rt jegyek a belefektetett energi�t. 
Ez csak m�g jobban lehangolja, hab�r megt�vesz-
tően kiegyens�lyozott �s nyugodt benyom�st kelt. 

Kis babafeje ugyanolyan kikerekedett szemmel 
mosolyog a vil�gra, mint megismerked�sükkor. 
L�na r�besz�l�s�re, m�s f�r�akkal is tal�lkozgat. 
Fontol�ra veszi a v�l�s lehetős�g�t, mert nagyon 
szeretne saj�t gyermeket, de Virgiltől ezt nem 
v�rhatja. Az erd�szh�zban tett l�togat�sok m�ly 
hi�ny�rzettel �s f�jdalommal töltik el anyas�g ut�ni 
v�gy�ban. Kapcsolat�p�t�si k�s�rletei rosszul sülnek 
el. �ltal�ban meg sem jelennek a levelező partnerek 
a p�rkereső oldalr�l. Van olyan is, aki meglopja, a 
m�sik meg elviszi egy f�lreeső nyaral�ba, a S�r-
g�nak nevezett üdülőtelepre �s szab�lyosan 
megerőszakolja. Hi�ba k�ri L�na, hogy jelentse föl, 
nem teszi. Egyszerűen Gonda Eszter nem hisz 
benne, hogy neki �t�ln�k az igazs�got. 
A m�sodik öngyilkoss�gi k�s�rletn�l kitör belőle 
valami vad�llati düh. Tal�n a beszedett gy�gyszerek 
hat�s�ra, le kell sz�jazni a mentőben, olyan erővel 
t�mad az �let��rt küzdő orvosra. A gyomormos�s 
ut�ni vas�rnapon eb�det főz kissz�m� bar�tainak. 
J� h�ziasszony m�dj�ra tüst�nkedik a konyh�ban. 
A nagyszob�ba beviszik Virgillel az eb�dlőasztalt, 
hogy k�nyelmesen elf�rjenek. A ritk�n haszn�lt, 
n�szaj�nd�kba kapott �tk�szlettel ter�tenek. 
F�lreh�zz�k a söt�t�tő fü�önyöket az ablakokon, 
hogy sz�t�radjon a kora tavaszi napf�ny a szob�ban. 
Minden derűs �s f�nyes lesz, a kis babaarc b�josan 
mosolyog. 
L�na n�luk alszik aznap, m�snap re�elin�l Eszter 
szomor�an ropogtatja az ujjait. Elmondja L�n�nak, 
hogy eg�sz �jszaka hangtalanul zokogtak Virgillel 
egym�st �tölelve, de megegyeztek, hogy �rt�kes�tik 
a lak�st, �gy meg tudj�k felezni az �r�t. Virgil vesz 
mag�nak Pesten egy garzont, Eszter is kap egyet. 
A szülei kip�tolj�k az �r�t a megtakar�tott 
p�nzükből. 
A vonathoz futniuk kell a B�nomkert soron, mert 
elm�latj�k az időt a rakparton üldög�lve. Eszter 
először nem is akar L�n�val tartani. Csak öt perc 
van az indul�sig �s m�g jegye sincs. Eszter az �llo-
m�sra �rve teli sz�jjal kacag, kölykösen gonosz-
kodva h�tba csapkodja L�n�t. M�r nem f�lti az 
�lettől legjobb bar�tnőj�t, mindig c�lba fog �rni, 
mert sz�v�s �s van benne kitart�s. 
L�na a következő h�tv�g�t kir�ndul�ssal tölti. Este 
az anyja sz�l neki, hogy h�vja vissza Esztert a vona-
lason. Bar�tnője hangja hi�adt �s szomor�. 
A testv�re nagy ad�ss�gokat halmozott fel. Rabja 
lett a j�t�kg�peknek. A szülei k�nytelenek a meg-
takar�tott p�nzükből rendezni a tartoz�sait, ha nem 
akarj�k, hogy nyomor�kra verj�k. Nem marad 
semmi Eszter ön�ll� otthon�ra. 
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K�sőbb Virgil egy lev�lben azzal vigasztalja L�n�t, 
hogy Eszter val�sz�nűleg m�r a telefonbesz�lget�s 
alatt beszedte az altat�kat �s egy üveg vörösborral 
öbl�tette le. Ha nem megy el h�tv�g�n kir�ndulni �s 
időben tudnak besz�lni, vagy ha ki�rzi a hangj�b�l 
a v�gső k�ts�gbees�st, tal�n Eszter nem ugrik ki 
k�m�san a gy�gyszerektől s a bort�l a nyolcadik 
emeletről. L�na csak abba a szalmasz�lba tud 
kapaszkodni, hogy bar�tnője zuhan�s közben 
elvesztette az eszm�let�t. A temet�sre nem megy 
el �s k�sőbb sem l�togatja meg a s�rt. 
P�r �v m�lva �lmot l�t. Egy padl�son besz�lgetnek 
egy ny�ri d�lut�non. Bar�tnője mosolyg�s arccal 
k�ri tőle, hogy r�zsasz�n török szegfűt vigyen a 
s�rj�ra, ha megl�togatja. Virgil egy f�nyk�ppel 
együtt elküldi a neki c�mzett b�cs�levelet. 
Az �retts�gi fot�n a kis babafej kerekre ny�lt, biza-
kod� szemmel n�z bele a kamer�ba, ajk�n tal�nyos 
mosoly j�tszik, ami kifejezetten sz�pp� teszi a 
von�sait.

Pálfy Gusztáv (1942-2021) alkotása

az örökkön �lőt nem
muland�t lehet 
csak tulajdonolni
vehet valaki h�zat
amit elvisz az �radat
kiszikkaszt az idő

s aki benne �lt
elmegy h�tra se n�z
s majd vesz mag�nak 
m�shol lak�st
majd �jb�l �s �jb�l
m�sutt kerül neki 

szerethetünk egy ...h�zat? 
melynek ablak�ban
�llva nem v�r senki r�nk
nem t�vedünk-e ezzel 
a megszok�ssal
a belakott hellyel

ahol pedig nemsok�
domb lesz vagy beton
aszfalt vagy csak s�r
por �s hamu
traverz vagy termeszv�r
iboly�nt�li szikkad�s

ki h�zat venne
ink�bb aludna
f�k alatt foly�partokon
az örökkön �lővel
�rpaföldeken
s lenne vele...

Szolláth Mihály

Szomj

Neuberger Gizella képe
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Sz�rakoz�sra, kikapcsol�d�sra alig jutott ideje 
mellette.

Legut�bb egy vaskos reg�nyt olvasott. Az eleje 
nagyon j�l meg�rt r�sz volt, beh�zta azonnal. 
De azt�n ellaposodott, elszürkült, unalmass�, 
monotonn�, ism�tlődőv�, egyhang�v�, g�piess� 
v�lt. Oldal oldalt �gy követett, nem volt elt�r�s 
köztük. Leellenőrizte, hogy v�letlenül tal�n egy 
rosszul kötött p�ld�nyt kapott, melyben többször, 
egym�s ut�n ugyanaz az oldal szerepel, de az oldal-
sz�m nőtt köztük. Azt�n a reg�ny egyszer csak 
eltűnt az �gya melletti �jjeliszekr�nyről, olvasatlan 
v��el.

Vannak könyvek, amelyeket nem lehet v�gigolvasni. 
Olvas� tervez, azt�n rajta k�vül �ll� erők v�geznek. 
Nagyobb hatalmak döntenek a könyvek sors�r�l is. 
Ezeknek - �gy l�tszik - az a sorsuk, hogy olvasat-
lanul heverjenek. Valami �tok lebeg rajtuk, mint 
azokon a tornyokon �s v�rakon, melyeket valaha 
a köz�pkorban �p�teni kezdtek j�mbor h�vők, 
vit�z harcosok, de az ördög megbabon�zta v�llal-
koz�sukat, s a tornyok, a v�rak az�ta mint romok 
merednek az �gre, csonka falakkal, örökk� 
befejezetlenül.

Betű Botond sok könyvvel tal�lkozott �let�ben, 
de csak keveset olvasott. N�vmutat�kat k�sz�tett, 
tanulm�nykötetekhez, monogr���khoz, k�zi-
könyvekhez. A n�vmutat�-k�sz�t�st mindig saj�t 
kezűleg, k�t f�zisban v�gezte: először m�g a szerzői 
k�ziratb�l gyűjtötte ki a neveket, majd azok 
�b�c�rendbe �ll�tott oszlopa mell� �rta be, imm�r 
a nyomdai levonatb�l a megfelelő oldalsz�mokat. 
Nem egyszerű munka. Aki csak vezet�kn�vvel 
szerepel a könyvben, azt be kell azonos�tani, 
a n�vmutat�ba csak eg�sz n�vvel lehet felvenni. 
(Nem mindig sikerül.) Aki csak �ln�vvel, ott 
szüks�ges a felold�s, �s a teljes n�vre utal�s. 
Ahol n�vegyez�s van - R�vai J�zsef több kötetben 
is több szem�ly -, ott el kell külön�teni a k�t (vagy 
több) külön szem�lyhez tartoz� oldalsz�mokat, 
a nevek mell� megkeresni �s z�r�jelbe oda�rni 
a szület�si �s hal�loz�si �vsz�mot. A n�vmutat� 
k�sz�t�se r�ad�sul �rtelmezői munka is, mert rejtett 
nevek is vannak, amikor maga a n�v egy�ltal�n nem 
jelenik meg a szövegben, de egy�rtelmű, hogy kiről 
van sz�; ilyenkor szögletes z�r�jelben adta meg 
az oldalsz�mot. Ezt saj�t tal�lm�ny�nak tartja, 
legal�bbis m�shol nem l�tta.

Bíró-Balogh Tamás

Névmutató
Szoboszlay Eszter alkotásai
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Val�j�ban Botond időközben egy m�sik reg�ny 
olvas�s�ba kezdett. Lap lap ut�n egyre jobban 
�rdekelte ez a könyv. Minden egyes sz�t, mondatot 
meg�zlelt, m�g a betűket is, külön-külön. Mint egy 
kisgyerek, szeretett volna a tört�net r�sz�v� v�lni. 
�s megijedt att�l, hogy v�ge lesz, mert akkor mit 
fog ő csin�lni.

Lement a boltba. Remegett a l�ba, de szerencs�re 
nem kellett messzire mennie. Vett egy üveg �fonya-
szörpöt. A sűrű, cukros, söt�t l� �lmosan mozdult, 
ahogy forgatta a palackot. A kosar�ba tette, be�llt 
a p�nzt�r előtti sorba.

Esz�be jutott, hogy j� p�r �vvel ezelőtt egy bar�tja, 
akinek kölcsönadott egy könyvet – Dosztojevsz-
kijtől A f�lke�elműt –, egyszer elment a boltba, 
vitte mag�val az orosz reg�nyt, hogy ha hossz� lesz 
a sor, akkor is olvassa, �s hazafel� a korm�nyon 
l�gatott bev�s�rl�szatyor nekikoccant a bicikli első 
vill�j�nak, a szatyor j� volt, nem lukas, a bar�t 
pedig csak hetekkel k�sőbb került a szeme el�, alig 
merte bevallani, hogy A f�lkegyelmű odalett, 
�fonyaszörp �ztatta �t, csak otthon vette �szre.

Botond haza�rve �gyba vitte a reg�nyt, �s beleön-
tötte az eg�sz üveg szirupot. P�r perc m�lva kiment 
a konyh�ba, megivott p�r sört, hozz� kev�ske 
p�link�t. Mindegyik üveghez egy kev�sk�t.
A dolgoz�szoba szőnyeg�re dőlt le. Nem mert 
a könyv mell� feküdni. Nem tudott elaludni. Nem 
tudja, aludt-e. Felkelt. Megmosdott. A mosd�-
kagyl� fölötti tükröt valaki, valamikor összetörte. 
Egy korty v�zzel lenyelt egy Algopyrint.

M�snap elment egy könyvkötőhöz. Az nem �rtette, 
mit akar azzal. N�zte, forgatta a sz�t�zott, ragacsos 
könyvet, kezet mosott ut�na. De a megrendelő 
k�r�se szent, jöjjön vissza egy h�t m�lva, addigra 
beköt egy üres lapot a v�g�re.

Botond egy h�tig nem csin�lt semmit.

Ut�na megpr�b�lta kisilabiz�lni a söt�t lapokon 
a m�g söt�tebb betűket. N�vmutat�t k�sz�tett 
a reg�nyhez. �s ahogy a v�rosi legenda tartja, mi-
szerint a lexikonk�sz�tők mindig �rnak egy �kt�v 
sz�cikket – szeg�ny Mohamed Balfas is sok�ig 
kital�lt szem�lyk�nt l�tezett a Vil�girodalmi Lexikon-
ban, m�g ki nem derült, hogy val�ban költő volt, 
Indon�zi�ban –, ő is bele�rt egy nevet. 
A saj�tj�t.
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T.S. Eliot (1888 – 1965)
amerikai/angol költő, az 1948-as Nobel-d�j kitüntetettje 

Kurtz �hhhr¹ halott
Egy �ll�rt az Öreg Harcosnak²

I

L�sd! 
Üresek vagyunk
Kitömöttek
Egym�sra borulunk
Fejeink szalm�val töltöttek. 
Sz�raz hangunk, mikor
Suttogunk
Csendes �s �rtelmetlen
Mint sz�l a fonnyadt fűben
Vagy patk�nyl�b törött üvegen
A zölds�ges pinc�ben

Alak forma n�lkül, alak sz�n n�lkül
B�na erő, gesztus mozdulat n�lkül.

Azok, kik l�t� szemmel �tmentek 
A hal�l m�sik Birodalm�ba
Nem �gy eml�keznek r�nk – ha egy�ltal�n – 
Mint elveszett erőszakos lelkekre
Hanem mint üres emberekre
Mint kitömöttekre.

II

Szemek mikkel tal�lkozni �lmomban sem merek
Hal�l �lom-kir�lys�gban
Nincsenek:
Ott a szemek napsugarak tört oszlopon
A f�k t�ncolnak
S az �nekhangok a sz�lben 
Messzibbek, ünnep�lyesebbek
Mint kihuny� csillag az �gen 

Az üresek

Hadd, hogy ne kerüljek a
Hal�l �lom-kir�lys�ghoz közelebb
Add, hogy �lruh�t viseljek
Patk�ny kab�tot, varj�bőrt, mad�rijesztő maskar�t
S hajlongjak ahogy a sz�l hajlong velem 
A földeken
De ne közelebb –
Nem kell a v�gső tal�lkoz�s
Alkonyorsz�gban

III

Ez halottorsz�g.
Kaktuszorsz�g.
Itt kőportr�k uralkodnak
S a halott keze könyörg�s�t
Pisl�kol� csillagok köszöntik.

Vajon ez olyan
Mint a hal�l m�sik Birodalm�ban
Mag�nyosan s�t�lni
Az �r�ban, mikor gyeng�ds�gtől reszketünk
S ajkaink, mik cs�koln�nak
Tört szikl�khoz foh�szkodnak?

IV

A szemek nincsenek itt
A szemek nincsenek itt
A haldokl� csillagvölgyben
Az elhagyatott völgyben³
Elveszett kir�lys�gaink z�zott k�p�ben

Tal�lkoz� helyeink utols�j�n
Egym�s fel� tapogat�zunk
Sz�t kerülve
Gyülekezünk r�kt�l duzzad� foly�k⁴ partj�n

Vakon, kiv�ve
Ha a szemek visszat�rnek
Mint örök csillagok
A hal�l �lom-orsz�g�nak⁵
Ezerszirm� r�zs�ja⁶
Csak az üresek
V�gyakoz�sa

1 Mistah Kurtz, Joseph Conrad a „Sötétség szíve” című regényének minden morális skrupulus nélküli, „üres” elefántcsont kereskedő karaktere. 
2 A mondás, „�llért a �ckóért” nagy valószínűség szerint a november 5-i Guy Fawkes Nap szokásai egyikéből származik. Guy Fawkes az 1600-s évek elejének 
protestáns ellenes, katolikus restaurációt célul tűző – sikertelen - lázadásának egyik tagja volt. Halálra ítélték, de kivégzése előtt balesetben nyakát szegte. 
A novemberi emléknapon gyermekek égetik képmását és gyűjtik a „�lléreket” a sikertelen terror akció emlékére és saját örömükre.  Továbbmenve – és ez lehet 
egy másik magyarázata a mondatnak – az sem ellenkezik a mű mondandójával, ha a „�llért a �ckóért”- ről Júdás árulása és Jézus jut eszünkbe.
3 Utalás a 23. Zsoltárra „… Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól…”.  A halál evilági, Eliot-i völgyében azonban nincs Isten…
4 Utalás a Styx-re, a görög mitológiában az életet a haláltól, az alvilágtól elválasztó folyóra.
5 Eliot Dante-i utalásainak egyike. A halál álom-országa Isten kegyelmének rózsája, az erények és angyalok birodalma.
6 A rózsa maga a Paradicsom, a Menny szimbóluma, amit a tehetetlen és képtelen „üresek” nem láthatnak, csak ha a látó „szemek” visszatérnek.
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7 A versszak az ismert gyermekdal a „Here we go 'round the mulberry bush” 
(Táncolunk az eperfa körül…) szerkezetére íródott. De az eperfát itt a szúrós 
kaktusz, a bukolikus környezetet az élettelen sivatag képe veszi át.)
8 Idézet a Miatyánk imából, az általános felfogás szerint az az emberek 
jószándékára utal, amit egyszersmind képtelenségükkel állít szembe a költő. 
Szerintem sokkal inkább egy szarkasztikus, „félre mondott” kiszólás, ami az 
emberek álságosságára utal.

V

Keringünk a fügekaktusz körül⁷
Fügekaktusz fügekaktusz
Keringünk a fügekaktusz körül
Re�el öt van körülbelül.

Elv
�s val�s�g
Mozg�s
�s tett
Köz� �rny�k hull

Mert Ti�d az orsz�g…

Ötlet
�s alkot�s
�rz�s
�s v�lasz
Köz� �rny�k hull

Az �let nagyon hossz�

V�gy 
�s görcs
Erő 
L�tez�s
L�nyeg 
�s zuhan�s
Köz� �rny�k hull

Mert Ti�d az orsz�g⁸

Mert ti�d a
Az �let a
Mert Ti�d a

Ez a vil�g v�g�nek m�dja
Ez a vil�g v�g�nek m�dja
Ez a vil�g v�g�nek m�dja
Nem robban�s, hanem nyöszörg�s �da

(Ford�totta: Dettre G�bor)

Kókai Mimi alkotása
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volt egy kert
benne sz�l j�rt �s
napsüt�s sz�rta sz�t
�ld� gyöngyeit

mandul�k barackok
alm�k v�rme�yek
mindenütt ha csak egyet
vettem ajkaim köz�

m�ris ott volt az �den
de legjobb volt a j�lius
mikor a kukorica ��s 
term�se �rett

s b�d�t�an �rett illat�t
felraktam j�kor�n
magamnak bajsz�t
leg�nyke-m�gia

s h�tul a nagy di�fa
�gai közt ültek
a csillagok sz�dültem
a t�tong� űrben

s alatta a nem haszn�lt 
k�t mint a hal�lba
zuhan�s tabuja t�rva
tükr�ben a jövőnk

ott �ltünk mind
ma m�r oda vannak �t
barackok mandul�k
s a h�zb�l mindenki

felzuhant az �gbe
csak �n �lek m�g itt lenn
fuldokolva a v�zben
a k�tm�lyi v�ztükörben

Szurcsik József képei

Szolláth Mihály

Volt 
egy kert


