SEMAI MIHÁLY

A háziőrizet végnapjai
voltál
verembe esett állat
voltál lépvesszőn vergődő
madár
voltál rengő föld
megtiport
kokárda
voltál üzenet meggyújtott
papíron
voltál sóvárgás
voltál
csönd-remény
— voltál?
— nem voltál!
te sehol se voltál
csak itt
" e házban
e komor falak közt
— nem voltál
nem lehettél nem lehetsz
más dönti el mi volt a múltad
s hogy a jövőd mi lesz
*

a
tehetetlenség
világnagy ólomajtó
a csillapíthatatlan
fájdalom
rácsokkal szálazott üveg
mögött az utca
az utcán
az őr
az őrön túl
az élet
röpködő szabad
mozdulatok
és égszínkék
szavak
szél-ölelés
és szárnyas
nevetés
az őrön
túl
az Élet
— vagy
— ki tudja
(talán csak őrült
képzelgés
hogy él
az Élet még
36

;

hogy élni módja van
lehet hogy e tavaszi zöld se más
csak álca hogy ne lásd
a szívedig dübörgő elnyomást? .. .)

a
tehetetlenség
kőlap
tetszhalott-síron
s ők
közben
döntenek
mindenről
döntenek
döntenek
nélküled
mert ők a
TESTÜLET
eldöntik
vétkedet
megszabják
étkedet
kimondják hogy mi nem
szolgálná
üdvödet
hogy kapsz-e
levegőt
és hogyha kapsz
milyet
eldöntik a kenyér
komisz-fokát
s előírják brómozni kell
a kávét és szivet
vad gőggel
döntenek
— bőrödről
döntenek
— lelkedről
döntenek
— fiadról
döntenek
— folyódról döntenek
joguk
hogy
döntsenek
mert
ők a

TESTÜLET

hogy MIT? majd
egyszer még megtudod
később
MIKOR MÁR MINDEN
KESÖ LESZ
megtudod
döntésüket

megtudod

a süket
döntésüket
a vak
döntésüket amely
megdönthetetlen
a Maga Idejében
holtbiztos megtudod
ha már
eláraszt minden ár
ha szíved alig bír
dadogni már
ha már rogyott öreg
leszel majd, végetér
a háziőrizet
végnapjai a te
végnapjaid íme
fogságtól
elgyöngülve
lerobbant
lábaiddal árván bicegve
vaksin
tapogatódzva
majd csak odaérsz
a legközelebbi
kukáig
guberálni

nyugdíjkiegészítést

hogy is lehetne otthonom
hogy is lehetne otthonom e test
— birkózom
csontjaimmal
ropognak mint a jég
— birkózom
izmaimmal
pattognak mint a húr
— szegény fejemet szegzem szegény
fejemnek
— árva szívemet szegzem árva
szívemnek
farkasszemet
nézek
szememmel
nem engedek

én

de ő se enged

hogy is lehetne otthonom
én egyre több leszek

e test?!
— ő egyre

1988.
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