
engedi az olvasót a verstől: „ . . . eltelik ... eltelt". A Búcsú a szavaktól című 
vers olvastán az ember tényleg megijed, hogy egyszer — és ugyan melyik mi-
kor lenne soká? — tényleg el fog majd kelleni búcsúzni, igen, a szavaktól, a sza-
vaktól is. Az ő tulajdon vers-szavaival szeretném kívánni Jánosi Tibornak: „utat 
kíván a sodrás!" (Fohász), hogy „partok nyissatok medret" (és újságok hasábjai 
is!) verseinek, hiszen látnivalóan szuverén nyelven szól, hiszen tudja a Tenni-
valók-at is: 

Elégetni mindent, ami 
nem kell 

magányba vonulni a kibérelt csenddel... 
hiszen if jú ember létére már ismeri a stációk at is: „örökmécsben a gáz miért is 
égne? / élőknek kell a láng ...", hiszen tudja, hogy a vers írása, de általában az 
emberi szó kimondása, és az azon által merészelt megnyilvánulás: nem könnyű 
j á t é k . . . És talán tudja azt is, hogy ha nem mi lépünk át a Rubiconon, akkor 
a Rubicon lép át mirajtunk. Mert minden megírt versben ez a döntés rejtezik. 

JÁNOSI TIBOR 

Félelem 
Kihalt utcák során 
lépteid visszhangja 
árnyként, makacsul 
egyre tovább 
lopakodva 
követ a félelem 
szürke puhakalapos 
emberkéje. 
Kitartón, mindig húsz 
lépésnyire mögötted. 
Álmaidban, 

Pályán 
A készülékek egy része még működik 
de a motorok már csendesek . . . 
millió csillag néz farkasszemet... 

Évezredek telnek, 
vagy csak percek múlnak, 
világok születnek 
csillagok hullnak. 

asszonyod mellett, 
telefonhuzalodban, vagy 
ahogy esténként 
a kocsid mellett leparkoló 
idegen járművek ablakaiból 
les rád. 
Jelen van 
kitörölhetetlenül. 
Megszoktad, hogy 
lopva hátra pillants, 
lehalkítsd hangodat. 

24 



Csontkéz nehezedik 
acél botkormányra. 

Arccal menetirányba, 
hátul a csend, 
sisak s szemgödör közt 
teljes a rend. 

Csontkéz nehezedik 
acél botkormányra. 

Így száguld céltalan 
ki tudja mióta 
tehetetlen gépén 
a halott pilóta. 

Vers 
Játékos-szétszórtán, mint magvak a szélben 
súlyos repülésben. 
Hol a termőföld, van-e termőföld 
egyáltalán? 
Vagy kicsíráznak magvaink a szélben 
felhők közt fénybe gyökerezve? 
Állok előtted, kitárt karokkal, 
ölellek egyetlen szeretett keresztfám. 
Mi már akkor egyesültünk, mikor 
magamban rád leltem, benned önmagamra. 

Végzet 
itt egy lábnyom, 
ott egy szilánk 
elpusztult szentély 
ablakából, 
halkan, komoran 
pereg rá 
őszülő földünk pora 

a barna idő 
rabjai vagyunk, 
halványuló képek, 
hús-vér emlékek, 
eltelik ... eltelt 



Búcsú a szavaktól 
— Fiam, miért nézed már 

három órája a falat 
— Miféle falat? 

Összetörnek bennem a szavak 
nem lesz több. 
Bennem törnek össze-valamit, 
többé nem leszek. 

stáció 
egyforma fehér keresztek, 
az egyenruhás halál 
megenyhült sápadt ráncai 
egyformaságük akár a zubbonyé, 
akár a sorsé 
amit nekik szántak; 
szánalomraméltók elszántságukban, 
vállukról keresztjük 
fejük fölé került — 
örökmécsben a gáz miért is égne? 
élőknek kell a láng ... 
meleg szobákban 
hősökről olvasni divat lett, 
Remarque-t, Shaw-t, Merle-t 
(na meg ott van Brecht) 
a felemelő érzést adagolva, 
tévében is kapni már kimérve, 
minek menni ki hát 
nyirkos temetőkbe. 
? — hol csak virágtolvaj járkál 
nemzeti ünnep után, 
otthontalan párok, 
sötétedés után. 


