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aJaL
(ri/:::/et)
l
árnya,,) bevére vi~qy"m
nézet/oz pi/la tlan c"ipkehokrokra
a Hí::: tÍram/tf üre'! árnyéka
e méh/mine'! d:::akaJék felett
a kih;ny lld:::aft dtÍl:qa ~ltl;::'jolái
ke:::em ,/ki:::fl{rénúiia
c,wk pard.ŰJhan tudok pyti'kcrel r'erni
idát;q cdalt II wJőm kO/.'JfJzpja
me.qérke:::tem
l1appal íí.l:::e a::: cdte
a /étte/CII oly í'éJtelCII ilVCllkor
a fil inde.ll./é,q pa rt;lzin
elhalt/;ík ,qyiikértor:::ái k,i";::IYtf
ladikomhan filMllok
,I:::ámhó! piro, I pernyec,/(lLapok
d:::iiknek.t;il az é,qhe
ha,q/yok hOrildtytÍIM;::{nl( .!;::eme
ma pupllfdjtz ilillZ a l1{Jlt)l1ak
doha é.~'dehh nem volt mé,q a::: éj
,Ioha f}liI,qdl1yo,w/Jh

ti

ho/ttcdtek á/d,rJnek keder/enek
d.:::ám!Jan
tytikröpllí hukott an,qy(//~Jk
a gerinc parkár/Jotj'Z
nyak~q tífz"e llalott
lelkeHel
mint mdklM
/Ji:::ony úqy rohanqáLtam
ha /Juír i~bJlál a j~7rid::: a ;;Zi'an
a r,i!~q ;ne.q,le/Je,;ült !
'
a,::: ipa:::ak dLdd tCllyerei ;,,'kö'/Ié koptak
!
mint d:::dí'át a í'ar
érJe,1 liba/Jőrfut;a /Je a holtak karjait
a diratdj.:zf kí(fürJl}
a /ét I~qerének kííkeríté..11'
a /Jénák foftJceLlájára léplJe
Dtl'll fé/~q dülfverh hom/oká6o;[
,I lelkem II ,qerúzc kémc,lú'í'éb,rl
hét~qra ISa lo/Jhan
itt vil,qyok hdt red:::ketek
dír~q híi I~aragod/J{ln

/I11':::telenül liii::: chaplin na()r~CJ.ia
/Jokánkra CdÚd:::ik LI' itt a::: aura

dzava!tJ!7yotfan dllunk
d mitzth.z tenú:::!alJ()a lenne a
hom/okunk kibm
mcúik olda/dn a !tz/nak
anydm kit nem Úttilm eloha
d apám ki ne,qypell í'OLt milcor
me,qhalt
ők il itt imtidko:::lZak velem
cdak álLcIk
d az e!edettelc honfi~qLa!túa
éjjt'l-nappal dramlik dt a
kö'velc pardnyi ptfrudaúI
hi,::: cdal<: 0.11 cdak akkor ,'a,qy a
falnáL
ha ho:::zd iJ érhetd:::
a falat eíni il fizlat.fl~qni kel!
,qyűrt7zé.lre jiittek hoz:::dfúzi
,'a n ki l1li~1 ,qyi'íríf;'ét ho:::ta el
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mint a::: eftd;iJlt tnéhek
Ilu'pülnek rii',Ykre
mé,qha kutya u,qat ú rájuk
a::: ln Lá/Jam alá
,Ie Lép ItY/J/J; már út
me.q/rke:::tmz
tZqy d I!ok itt
mint a "Zifi néLküL dzi&teft
Ö";::VI:,qy ,(dí::: a ,lír met/ett
itt vapyok hdt ?
me.qérke:::tcm ?
a::: idíí ra{b/er)e:::éké/Jen
a hunyó ha ~,:::dmo/
j;zfl?{}::: 1<)0/11 ítva
>or:::ik Jáizp e.qy nlvnia,9'ara

a vi/á.q k.rl";::epén a "i/dg vt(qe
kl'dvenc ká'mn a Ie.qkúeh/? Icrir'l'
oJatapadok
mint a pdk
d látom a::: dld,,:::árt
!lJ/J/? keulJen a qer/hel
'melynl'k ffjÚ l7;tir Hf:::/?e ,letette
ám nvalcálhfl
akár 'lconnektor ve:::etélcpdrj(.'
mt(q ktilz~7 a nyelííc"íí a II~lCd{r kit ,zqa
a ladikot ell'll,qedem
led:::tillok ma,qamrdl
tiilluln hillllllM:::om dtidoli>m balkan
a turtAák ruhdit me.q,l.:::akitmn
há!t~lak lrle
rd/épek a fényképe:::ő,qépúkrt'

a d:::épen izmoit felhőlc
itt red:::lc~tni ke,u)enek
we mÚlt a cdeppkl}
nőnij,ir el a c'!md
itt I11tizd':q e,qédz í'an
e faL
I~últha mÚldé,q i, itt állt vo!na
az el,ő c.!eneJ a::: ö':::iJilí'í::: tfta
a::: el,'őjtzi,:::{ft dJdmét
e!tz/fo,qla fi)'l
elZnelc a faLnak a (,őre
e t<,remh(lkorifeúzín
,,;::eráflcnyollzatok keru/Jfo,fd:::ilidk
d;::elíeJ d.unde &1 dun'dn erodti!t
rédek homokfeLtö'r&/1'
ten,qer mart~ ki>iznyek hépl::e
mikrokrdterelc orrok inperui
a hátnildfal ezeJ~I:::er ki!tz,qyott
eUrdUl' ,~xIJllmált d:::arkaláIJ{l
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a diratófaL Icl(fürdő
itt ,zincd huL/adélciJő
innen eL lceLL majd menni
falraboruLt arcunIc tapadólcoron/Jját
le lceL/ tép;i"ilc innen
" bár dólcént (~Ialc itt ,Iüt reán Ic az
ldten
cdalc itt állhatunIc me,Cf égő
dódu,Cfárban
eL mlldzáj menni mtilt a frud pért
Iceringeti ,Izét k'ldócdlcáit az Úr
a vi4Cf tedtébe
d alcár feldicdért !Ji
a hatdrban ó;/dzerogy
ha megbiffennélc
te nyújÚd Ici a Ica rod
ne hagyd lero.Cfyni
edélceny dzo{Cfádat
étedd bizaliJmmal
dzigorraL a dzámat
a hátadon hordjál
hogy látha,ldalc min{)ent
d ha már elég nagy va,CfYolc
eúJdzó"r alclcor ú cdalc vízre bOCdádd
majd
repülni tanít" aztán
fájj leve.Cfőt a c'/ontomba
ne húu) tó'bbé a huL/dm
büJó;' áffatbőró"n
Ic/Yny/Yrülj húz látod
én u Icó"ly/Yrg/Ym
végül lebegni tanít"
lebe..Cfni cdupán mély,lég fó'/im lehet
d c.lalc annalc Ici mdr
a "óUtdé.Cfben u lebeg
lebegni
ezt az egyet alcartam
tudni a végről ha van
awttam

u

Uram
nelced .Izülcdé.Cfed ,'olt ránlc l1uilden
cdo(Jádhoz
e.Cfyedítd engem érdelcelj "áLtozz
te változhatatwn
hig ha te "áftozol
azt ú,CfYde vehetni &Izre
Icí"üle{) ,zincd Ici benned lehetne
,'áltozz me.Cf Uram telülj me..Cf "elem
huz annyifölJet láttam
ho.CfY dzíneit levedde az é.Cf
hogyfóltát,!(l Idzamérhetetlen dd"ét
rám az irgawm
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egY.Cf/Ymbviflámban embrió ült
ujjdvalla,ldan ma,Cfához hípott
e.Cfyetlen dzaJlát nézve hátráltam
nem haL/ottam amit I1lOnc)

a ,Cfondowt a,'zlcézi,én
a hátraíletett tadaton
túl a hábortÍnagy unalmaIcon
itt mtildég e..Cfyedül lehetdz
itt nzlndenlci ftizlélelc
ez a Icő a te bólCdeddégfo,Cfad
ez a Icő a te lc/Yzó:l"éged
tde méreclcedni joviinlc
ő Ici tolólcocdival;iitt we
&1 ő az e,yLudv vendé.Cf
Ici otthon antuzemita
&1 ő Ici e.CfY e/í'edzett bárányhoz
imádlcozilc a
ná.:::<íretihez Ici maga lett a télcoz!Jifiú
ő ú itt ,lír
éjJzalca a falnál
a dzÜlet&1 agónidja
hO,CfY Zt~Cf hO,CfY valcít ez a lámpa
d milcor már í'é.Cfle9 elí'edZne a hollét
ájra madarlhl bíborlilc az é.Cf
ébredni alcarolc bár még el ,Ion
alu{Jtam

a fái

a me,ldtÍk' az ! Ictilelc ujja
nzint megd/Yrklólt ebonitrúJ
a dOIc cetlit ma,Cfához húzza
nzit népe a fal r&/ewe ,wírt
itt vagyolc hát élem e falat
álwlc hajizalha,ladcklig
rabd':::<Jrt ere,lzt rám e,CfY-e.CfY Icö','e
itt mck'olc hite il beúJlem hidnyzilc

7
az embrtÍínalc eúJbb volt bőre mtilt
c,'ontja
az embernelc topább ledz c,lontja nzint
bőre

a "iratófal Cdont &1 bőr u e.Cfydzerre
Icezc)et éd vég
melynelc pÓr/Mait
dldtogáddal,Cfletteli Ici a hidny
me..Cférlceztem ?
túl a Icéj magánhan,Cfzó-torlódcklain

p;!talc Icilc lelcóptélc alcilc Jlizeltelc reá
én mlnt a .Cfyőzte.1 vmlenyliJvat
/Így cdttfalcoliJm
hilz nzi pa,Cfyunlc e fal
mi ,'a.Cfylllllc a te ü[()/Yzédi mán idd
úzonygunlc hajwngunlc mint a láng
,lzé/iüóU hli.1 a lélelc Icriptájdban
mi a tedtiinlclcel !e.Cfyezzülc e fawt
lcere.Jdülc az éghajwtodat
a faL
,~elynelc Icétharmada fölJ alatt
a fal l7lely onz/ilc mdffilc
féltőn Icérve "ze.CféJly cdontJláryt
,Cfo.Cfo!t d l1und Ici we el;iitt
a fal
,~ely nzlndenelc után
majd nuildenlci előtt Icitárul

