
Herczeg Tamás versei

Kéngszerhépzelet

mikor a minden kiürült helaét

a duzzadó semmi tölti be

a minden után a semmi előtt

míg tart az átmenet

iövő ela múItba

v alósáq b ól álomb a me nekül

a tét|va kópzelet

Kihívás

Abrándos álom helgett immár
wluqalomra váqqam

SOk lett a zaj

a sürgés-|orgds

az izqatl tt szív da b o q ás

nekem

AJ ápilis íátszi szele csalókra iátékokra
ne h(voqasson

ue vakítson az áradó fénqiizön
ís kerüljön eI a júlíusi

tánc\s napsuaár

De köröttem szíkrózva ég az élet

elmeneftülnöm nincs hová

A tavasz harsánv izenettel lühtet

íáradt dobháruámon
lecsukott szemem elítt vibrálnak

a vílág
parázna színei

és lehaitltt feiemre kfuéletlenüI
ömlik a nqár

KorunIrcm

mert szikrázva ég a,z élet

elmenekülnöm

- ha élek -
nincs hová

Menedéft

elf áradtam megö re gedtem

maqam vagqok

barna magáw1 nekem a

íehér hóesés is

sul magdng (tsak az enqém)

hogq ne fázzam
beléburkolózom

Herczeg Tamás kétnyelvíí - szlovák, magyaí - verceskótete á
Tevan Ktadónál ielent meg l999-ben.

2628

Megprőbáltam

pedig megp róbdltam

újra utoljára (de most leqesleg)

épp Veled

a kudarc he ismerősként

iária át zsigereímet
mit teguek

hoEJ közöryöd elűnem

és |öIkeltsem érdeklődésedet?

talán

az ablakon kihulló hullócsillaq testem

nagqívű röpte

ámulatot fakaszt benned

(akár ha tíizíiáték|t látnáIj

lJűsző
l.

letépett ar.ú hirdaőoszlop
alszih a sarkon
a felüljárón túI

teherv|nat tolat,

fáh szélfúlta árryéha iátszik
a telih|ld alatt.

csaft eqy karnyújtásnqira
vannak a csillagoh.

II.

diderqí hajnal és betoníalah

illatót szívom .

a fölkelő napfénq

lépteím előtt tócsákban áll.
hazaérek.

ha elalszom,

íáradt álmainba beleáiulok,

nem hallom

az ébredő reqgel zaját.

Tavaszi etüd

k a millaillat ú áp ilis sus o g

távoli rejtelmeket

hűvös tavaszi csöppekhel esődobolás

az ablakohon
menedék a vers

édes szülötte a bennem élő csendeh

hall1atom ahoqa némán suttlqnak
a meghitt sorok

fogjuk egynás kezét

hozzám búinak a bús mondatoft

és az elmúIás seitelmes hírnöheként

a világ r,inkalkowtrodik


