
Aki voltál
az vagy, aki voltál, újságpapír szárnyú
madarak a szélben, a kedves ikonarca a
havas ablakkeretben, az üvegen, halálos
csendben, jégvirágok kúsznak fölfelé, mire
is mennél a verssel, mit kezdhetnél mo3t
a sorok periszkópjával és ezzel az áttetszo
fehér lappal, mely mögött házak, utcák,
lábukon alvó lovak, mint tuhegyre szúrt
menyasszonyfátylas lepkék, az vagy, aki
voltál, sajgó ólombetukkel szívedben, a
belso látás mondhatatlan esélyével, mintha
visszavonulásod utols6 területeit védnéd
a sárkányrep'illokön érkezo levelektol és
hétfeju hópelyhektol
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"Száll a tavasz..."
Vézna ezüst zivatar rázza a fellegeket:
szétzizego nevetés rezgeti inged alatt
melled örök mosolyát. Száll a tavasz, citeráz
száz falevéllel a menny zE:ngve alázuhanó

húrjain: érted

bomlik a rügy, gügyörész fecsego pocsolyákban a pajkos
víz, szepeg érted a sár,

szisszen a tüskebokor, fütyörésznek a messzefut6 fák,
érted ereszt gyökeret

réten a vándor eso, puha pára ha völgybe gomolydul,
érted omol lebego

szoke folyókra: fitos buborék 8zaporáz a habokban -
érted inognak a lég

harmatoz6 tenyerén göndörödo sugarak. . .
Szirmokat áldoz a szél, míg kivirulnak az ing
átitatott mezején barna virágaid is:
megremeg o nevetés leng: tovazáporoz6

húrokon éled,

moccan a minden, igézget a semmi, magasztal a minden,
boldog a semmi - legyoz.
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Semmi se gyoz le: .a szél sokezernevü hangot idéz fel,
röppen a szirmos ido -

ágakon átsusogó üzenet, sokezernevü dallam:
lét, akadozva dalolt

végtelen egység. . . Szirmokat üldöz a szél. . . Vagy a szirmok
üldözik épp a szelet?

Fekszik a fuben a hegy, hallgat a fény, csak az ég
pördül a pórszemeken. . . Vézna ezüst zivatar
rezzen az. inged alatt: gömbölyödo nevetést
ringat a felleg, akár néma sugárpihe - száll

benned az élet.

Nászdal
Húzd le a gyurl1t,
vesd a kopár habokba:
lengve merüljön a mélybe,
fogadja örökbe a csend,
fogadja magába a mágnes
méhe - lebegjen- ti lélek
pillanatában,
fogadja halálod örökbe
a rend: az éjszaka
nyugtalan óceánja.

Villan a gyurl1,
keringve alászáll:
ékköve izzik a mélyben,
ékköve zárja a mindent
önmaga foglalatába,
ám o maga semmi -
mert ami nincs, az örökre van, mint
holdfény lépte sötét füvön.

Süllyed a gy{J,rl1,
kering aterekben:
ékköve lüktet a mélyben,
rejt lehetot, lehetetlent:

önmaga foglalatába
zárja a minden esélyét,
ám o maga semmi -
akárha vak ódák
dallama, tétova verdesése
a lant zenélo ketrecében. De
körkörös ott a remény: a költok
megzavarodva
rázzák az ének roppant rácsait.



Félsorok
kinek a folytonos
önfeloldozása .

ez a véghetetlen
vacsora
ez a mindenható
kóma
ám aranyabb öntudat
minek is kell
kinek is kell
ez az érzéstelenítés
a tejút

egy injekcióstuben
ez a mindenség.
csalhatatlan
ez a kétélu nyelv
ez a néma damaszkuszi penge
ez a bunös
izzó nyelve alatt
szétolvadó
kék ostya
a föld

SÁNTA GÁBOR

A lepkék kiáltása
Az árok kicsi volt és kényelmetlen, ráadásul az utóbbi napok es6zései után

még sáros is. Az oldala néhol magától omlott le a lövedékek sziszego záporától,
máshol Adrian (Adrian J. Shoddy, 6710;.es számú közlegény) rongá1ta m~g ci
kacskaringós lövészárkot, mikor az elesetteket elfölde1te. Nem 'figyelte, hogy ki
a néhai bajtárs, ki az ellenség - egy helyre temette oket. Halálukban kísérte-
tiesen hasonlitottak egymásra: tépett egyenruha, alvadt vér, rövid, csapzOtt haj,
meggyötört arc. Már akinél az arcot nem roncsolta szét valami iszonyú ereju
lövedék.

Adrian nem törodött velük. S .egyáltalán: szinte semmivel sem törodött.
Felole aztán heverhettek volna temetetlenül akármeddig. Hiszen már nem töl'-
hettek az életére, nem árthattak neki. S ez volt a legfontosabb. Azonbas rövi-
desen legyek milliói lepték el a holttesteket, és foleg éjszakánként ilyen--olyan
dögevok is megjelentek. Ezért, ha nyugalmat akart, el kellett kaparnia a ha-
lottakat.

A lövészárok e célra is tökéletesen megfelelt. Odahúzta oket, egymás mellé
fektetve ismerost és vadidegent. Mint a szardíniák, gondolta. De nem ábrándo-
zot sokáig. Keresett egy gyalogsági ásót, és az árok. oldalát rákaparta a huUák-
ra. Ezzel olyanná vált ez az oserdei tisztás, mintha valaki egykor vízvezetéket
kezdett volna a földbe fektetni, de aztán valami okból csak félig temette be a
kiásott árkot.

Csupán az a néhány lábnyi árokrész maradt érintetl~n, amelyre' az ütközet
közben az az átkozott fa zuhant. Egy gránát közvetlenül a törzsénél robbanha-
tott, mert a pálma egyenesen a gödörre, pontosabban aZ eszeveszett tüzelés után
éppen a tárat cserélni akaró Adriánra dolt. Olyan tökéletesen esett rá, hogy
dúsan fejlett koronájával teljesen befedte az árkot. Ráadásul! a gödör két vé-
gét szinte ugyanabban a pillanatban tette használhatatlanná egy-egy nagy ere-
ju lövedék.
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