
H E R V A Y G I Z E L L A 

Rekviem 
(RÉSZLETEK) 

egy homlok és egy vércsepp 
kisfiú volt 
lett belőle 
felnőtt halott 

homloka alatt 
földrengés lapult 
időzített bomba: 
tiktakolt a múlt 

megállt az óra 
és rámutatott 
lett belőle 
felnőtt halott 

az óra számlapja 
visszafelé forog 
visszajön az idő 
feltámad a halott 

felnő a virág 
kisfiú volt 

egy elszabadult kéz 
verekszik vakon 

tőből levágták 
fiatalon 

ökölbeszorítv>a 
örökre 

verekszik vakon 
fiatalon 

örökre 

védtelen vágy 
úszik a végtelenben 

vad világítótestek 
űri üzemekben 

egy porszem letérdel 
egy húr hanyattzuhan 

három halállal 
vertél meg Uram! 

* 

megbicsakló mondatok 
lábdobogásban 

gyermekcsontok 
csillaghullásban 

jár-kel az óra 
mindig másban 

mégsem hiszek 
a másvilágban! 

• 

elfonnyadt a virág álma 
árnyéka süt a világra 

feljön a nap le is nyugszik 
halott kisded álma alszik 

ki védi meg a szerelmet? 
meztelen lelkünkben reszket 

verítékben vérben fázunk 
otthont immár nem találunk 

megpattant paripaszemek 
kútbazuhant kisgyermekek 
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betiltották a napot is 
vért virágzik az aszfalt is 

megy egy kisszék a halálba 
tengerszínű volt az álma 

hajnalra már nem is látszik 
lepedőnk mind vérben ázik 

* 

fenn a fájdalom 
lenn a létra 

mennyi a tótágas 
százaléka? 

virágvasárnap: 
rozsdás glóriák 

válogathat magának 
ki-ki divatos halált 

fejjel lefele 
jajgat a csend 

jézuska a jászolba 
visszament 

* 

egyik fájdalom 
mint a másik 
a vasánap is 
belevásik 

föld alatt élek 
lesántul a lélek 

szerelmetes gyermekeim 
a helyettes halál 
mindig készenlétben áll 

repülő jön — riadok 
szó-szélvészben szaladok 

fiam: kisingecske-álom 
utadat járom 

gondolj rám a föld alatt 
szemedből csak az ég maradt 

kicsi ólomkatonám 
hanyattvágott a halál 

harangszót álmodok neked 
virágot lépek neked 
fiam egyetlenem 
halálom életem! 

* 

befagyott szemek 
az óra mutatója 
áll 

testőr-halál 

fordítsuk ki a vitát 
aki ült és aki állt 
váltson rab-ruhát! 
töröljük el a telet! 
szüljünk tavaszt: gyereket 

akiért a jézuska is 
szivárványon lépeget 

* 

zippzár a szájon 
hóharmat az ágon 

virágom! virágom! 

rügy fakadjon! 

falat remény 
maradjon! 


