gyerekkoromból
/külön, nektek/

óbé, hisám, s többiek
drágábbak nekem, mint bibliai nevek
velem egykori gyerekek
gondolkodjatok velem, most én őrültem meg /..?/
mint egy filmen, mintha nem is én lennék
azóta semmi sem olyan élő, mint akkor
minden csak abból nyer értelmet
odavezet, onnan jön, ott él
minden más másodlagos, kevésbé értékes
vagy csak azon át az
nem kínál semmi annyit, ami annyival többet ígért
mintha nem is lehetne több, s nem is kéne más
mint gyerekkorunk milyensége
előbbre való, messzebb mutató természetes soksága
¤¤¤
úgy kötődöm, istenem
az a hely, van ok, miért egy velem
nem törődöm, csak egy teret
nevezzenek el benne nekem
ott kezdődött minden, ami sok
s ott maradt minden, ami jó
visszamaradtam ottani gyereknek
szétgyűrt áltényekkel
részlényegekkel
ezért azóta vernek, fenyegetnek
¤¤¤
vesztem, keresztem
lelki szemeim régi, légi emlékképeknek eresztem
s azt hiszem fontosságát nem tévesztem
¤¤¤
gyerekkorom kislángja, pernye ideája
száll próbáról próbára, helyét megállja

> ..mint gyerekkoromban, majd’ mindenki lelke
majd’ karnyújtásnyira, egyegybe
nyíltan egyenesbe, kiegyenlítve, egymásra építve
érdeklődve; elérve, érezve: ez érő élő, őszintén, táplálkozva, gyökerezve, etetve
s nem tör-vény, mi táblakőbe vés
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Tiszta üzenetek II.
<mindőtöknek>
sohse lesz már úgy
együtt semmi
vissza akarok
veletek oda menni
az iskola, az órán, udvaron
szünetben fényben
együtt lenni
sohse feledni, feladni
ne adjátok a lelketeket
ne hagyjátok megenni
mindet tenni
egymást össze-felszedni
beszÉlgetni
erőt nyerni
egymást fel-ismerni
a gyereket
a felnőtteknek tenni
melyik felnőtt
hozzánk felnő
közénk beengedni
egymás közt
még felnőttebbnek lenni
sokkal többnek lenni
sohse lesz már úgy semmi
vissza akarok menni
°°°
Ivanovic Attila Vuk
Fűzete
Főzete
Fölüzenete
aki megeszi
testét, terhét magára veszi
igaz útat keresi
a Hajós udvarán
vége golgotám
s hűs medencéjében
elcsítul a vérem
hol minden testvérem
látja igaz helyes képem
alapult új céhben

régi, jó suli kristálykék csempéken
°°°
gyermek voltam, világosabban láttam, hittem, csak ígyebbül lesz, segítenek
de nem így lett, fogyasztanak, fagyasztanak

fejlődés; tévedés, nincs úton járás, de kivetettség, s hazatalálás
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