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IV

A virradat,
mikor csak a madarak vannak ébren, és

míhor a legcsendesebben ereszhedik a víz a folqón,
amikor

a puskacsövehen a harmat qqöngaei szikraként
csillannak és

magőtóI értetídő a kopácsí mocsarak zöIdes-

kék cendie,
csak ezt,

csak ezt az egqetlen pillanatot

szeretem a háborúban-
Eszéft, 1992.

xxxlI

Elfeleitettem mindazt amit SZáraZ

szürkésbarna könyvekből tanu jtam.

Képtelen vagyok fütyülni anyanyelvem ősi dalait
nézem arcomat a tükörben és nem látok mást, csak

azt, egy aícot,
egy ú jat de idegent,

Néhanapján álmodom
más arcokról és más kezekről és más hangokról,

más mosolyokról és
más dalokról amelyeket még nem írtak meg,

chíago, 1992, ohűúef

XXVIIl

Új arcok, úi hanqok,

és a kezek is úiak
senkit sem ismerek íöl

mindanntliuhban keresem az elmentehet

elolvasom a le(rtakat és

banálisnak tetszenek

a szavaíi,
A háború csak ez.

XXXVII

mint pohár ielbe foitott pillangó
mint rakétával tévedésből leterített felhő

mint kitervelt tűzvészben e]pusztult galambok
mint kénkő és acél eső rombo]ta város

mint temetetIen kézben petrezselyem csokor
mint csatornákban elszivárgó víz

úgy múlik el hirtelen reggeli jókedvem
meliyel oldaladon ébredtem

má jusi hajnal
Bosznia és Hefceg|vína, 1994.

üreqek kiizhelyekhel és hiángzókkal eqq szarajevói virógárusról

Budapest, lg93. angusztus 1Óravaló ember

XL1

Már tényleg nem tudom
hogy jövök-e vagy

megyek,
azt mond ják

a sarkon várnak,
vagy a fa alatt,
vagy a hídon,

vagy a baloldali felhő mellett,
vagy futva a kutyával

a folyó partján,
miközben ordítok, hátha meghall ja,

a süket és vak kharon,
Máí nem tudom érdemes-e,

annyi itt a halott
és fá;,

fáj nagyon ez a csupa vá]asz nélküii
élet,
és

már nem tudom
én vagyok-e az élő

Vagy
én vagyok a holt,

BaitárSam,
Budapest, 1995, íebfuát

XLIV

Yirágokról beszélnek

és a viráqok rak nőnek,

vannaft
s

el is hervad,nak

- de, tartsunh csak rendet a mesében ,
beszóInek vinigokról és viágokról
normáIis dolog

és mesélnek

v|]t hét üzlete a háború előtt.

raft a kertje maradt meq

s a hertben

viniqok,
s meséli a ióember, hogq milgen iól ment a virágok

üzlete a háború előtt

- ideges viggor -
jól megy neki most is

mondja
-ftimért mls1lu-

,,annqian halnak meq nap mint nap,

kell a temetéshez a viráq"

ezt akartam elmeséIni.

szafaie!ó, 1995, gáf
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