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Egy ciklusból

Tóth László

A  T O J Á S

Burok
A tojás vak postás
reggelenként széthordja a leveleket
a címzetteket csak nagy ritkán keverve össze
azután megiszik egy sört 
s kézfejével letörli szájáról a habot

Esténként magányosan várja
hogy egyszer
széttörik körötte minden
mi egybetartotta addig 

A tojás mint hold 2.
Fejét tenyerébe ejtve töpreng
körötte bár omol hegy, s föld reng,
ő révedő tekintettel maga elé bámul,
miközben egy láthatatlan kéz alányul,
s fölhelyezi gyöngéden a komor égbolt közepére,
onnan pislog le ránk szende fénnyel,
lesve, hogy seregnyi poéta mint választja szűz vers alanyául
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A tojás sátrában
„Dühöm dalában van egy tojás,
ebben a tojásban anyám, apám és gyermekeim”,*

ebben a tojásban csillagok, bolygók,
esténként e tojás sátrában
virrad rám
nagy öntudattal az éj.
                 
reggel ebben a tojásban ébredek,
Láthatatlan szemüregén
sűrűn dől be hozzám a fényesség.

* Henri Michaux: Gong vagyok, Juhász Katalin fordításában.

Hommage à Michaux

1. Ha a semmi…

Ha a semmi van,
úgy a nincs sincs.
Jeges éj tüze fűti
didergésed.
Ami távol, 
közelebb nem is lehetne.
Elfogytak a lótetemek.
Mi lesz, ha háború
lesz
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74 2. Amikor a léttelen…

amikor a léttelen
nem-létéből kifarol
a létbe
szövetséget köt istennel
ajkán megtelepszik egy angyal
és felbúg ott hangtalan s 

fogódzókat keresel
visszacsúszol az előtted levőbe

3. Ébred benned…

Ébred benned a nézés
Egy sugár esik rád
Elvakít
Mindennek emlékezetből adsz
formát színt

Tökéletes csak a karikatúra

4. Azután

Az arc átrágja magát
az üvegen
A túloldalról tekint vissza
azután

Homok mindkét oldalon
kvarckristályok tengere
Időtlen magunkba-süppedés
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5. A sirály kirántja

A sirály kirántja magát
az acetilénkék térből
A föld kergén forog
a semmi tengelyén

Az űrből
akár egy elszabadult szemgolyó

Mindent lát
de semmit sem ért

6. Érését hordja

„Ha nincs nap, tudj megérni a jégben!”
(H. M., Juhász Katalin fordításában)

Érését hordja magában minden.
Szikrát vet a vízhát,
Hérakleitosz didereg,
összébb húzza magát,
kétszer… mindössze kétszer
motyogja

Az idő nincs tekintettel
az időre
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