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BÁRDOS B. ARTHUR

Ötágú sípszó
erdokrol- vizekrol - egekrol

BELÉPO
A SCHWARZWAiD

SURUJÉBE

Zöld mankóikkal a domb oldalán

bukdácsolnakföl-lea girhes-gethes
juhar- szilva- nyárfák s alul a csalán
méregkeveri önmagát a nedves

földön az ég csurom szivaccsal terhes

toló kocsin gördül a klinika

köszvényes keze- bütykös /ábaujja

s a folyosók t4padó mélabúja
rád települ: surun nyálazó súlya

(jaj) elcsigáz - beleragadsz csiga?

toronyban élsz a kivágott teto
üvegszemére száll afelhot4jték
a levego csupafészek-redo
a madaraknak láthat4t!an hajlék
hol vagy honos Áchillesz-sarkú balfék?!

1, ,
a atvany

erdo erdo suru erdo
nos uram mon cher mein Herr
ez egy másik világot kesergo -
fenyóillatos tupárnán
lázít viharra (ébren nem mer)
zilált rongyaiba foszló felho -
... erdo: orthopéd foorvost vallat
(hírhedt Fekete hírnévre hallgat)
szélszaggatt4 fái között járván
szemembe kapar a komor látvány
csonka keze-lába Kövér páfrány
révül a redves vállú partra
hiába leselkedik gyatra
pupillával a cseppfolyékony nyár
$chwarzwald black forest teret no ir
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Bach /Bachlein

... és vízbe hútott titkot hord el a patak

hétpecsétes (tabu) habú minden adat
néha megárad (de nem szárad)

sose fárad el (sosefáradt)

Bachot csobogtat kobillentyúkön

a könnyu ujjgyakorlat és külön-

külön csillámlikát improvizált ,

dallamú zongorán a patakocska-
Bachlein Szobámba szurodik kivált

ha nyitott ablakomon át az éj
puha neszeit mossa el a locska
felszín vízízú fecsegése-
szikkad a k6r (a szivárg6 veszély)
szúrágta csontjainkban és e
csacsog6csermely álmom szerves része

tetoablak

buj6cska nap - a paraván mögül

széllökte pályán noi báj: röpül
duzzadó mellekkel afelleg
szexy jelenség amint jelleg-
zetes kék dobogójáról a lát-
határt magához öleli Najád
vagy sello - ultramarin mélység-

be vetíti vágyát s hogy semmi kétség
seférjen hozzá már feszes vitorla
hús vásznaként iramlik játszi korba
mely a Fantázián túlföldereng
de sosem volt Csupa ég... csupa csend.. .
Tetoablak - költök alatta ülve

s mégis: szilárd léghajómból "pro forma"
sem rímelhetem át magam az urbe

a kúra
Es hat uns sehr gefreut - nyekergett
Bad lsch/ sétányain Ferencjóska
amíg császári talpával taposta
híg alkonyának fényét Feleselget
ez az ádé - az Uferpromenade
a mai erdoúttal ahol járok
s a buzgó patak harsány vizu árok
kacsint föl síkos kavicsmosolyával
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bó ásványíz4 a közeli távol
Kneipp kedvére való gyógyfüves kúra
hideg-meleg zuhany s diétás koszttal
"bis hundertzwanzig" elozékeny asztal
ne hajthassa senki fejét a búra
Es hat mich sehr gefreut -mondanám Péters-
völgyi hangsúllyal: remélem megértesz

KILÉPO
A $CHWARZWALO

SURUJÉBOL

. felhot lukaszt a nap (örök harag)
mankóerdók ragaszkodnak a joldhöz
és patakom {kié/} kobe harap
viaskodása toló kocsin üldöz

fülkagylóm idegfolyosóin át -

nem hangzik el a búcsúszerenád
ha elt4nök: nincs sepénzem seposztom
midon álmaimatfolyvást kifosztom
(megtagadom elásva rejtett kincsem
magam elott) A Schwayzwa/d peremén

Sehonnai vár hogy magához intsen
s bevallja nyíltan - sántít a remény
Egy csíz füttye alvad az esti csendbe
kilóg a napi divatból afény
az ég cippzárát húzza jol merengve

s mert késo van -pakkol ajövevény

1994 május 27 - június 3, Peterstal




