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Visszhang
–––––– ( 1 ) ––––––
közben minden sivár
parányi óvatos veszteség
: álma megint túlvirágzik
teste felett lebeg
napkatlanba sose néz
: pusztító tűzvészre vár
vén almáskertre gondol
már képtelen tájékozódni
: tudván tudja sorsát
nincs honnan visszaút
szemhéjára pengével rajzol
: forrón vibráló koradélutánt
valamerre mennie kell
pille szárnyát simogatja
: zsebében ujjnyi lámpabél
botlik göcsörtös indákba
fájdalmai mégis elillannak
: katonanótát fűszálnak dúdol
sziklák közé fészkel
súlytalan árvasága szépül
: tarisznya mellet háncssaru
vértócsát imával hizlal
jövőjét elvétve tervezi
: rejtélyeiből is kiszorul
háborgó tengert képzel
kötelmes szeretetre vágyik
: titkoltan részleges aggodalom
hibátlan sugallatot keres
megjelölt napi bölcsessége
: árokszélen sem lelhető
számolt arcai szertefolynak
felrémlik elkövetkező élete
: huzattól könnyező tárnában
téttelen bizalma elenyész
becéz fonnyadó szirmokat
: nemhogy rommá romlana
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Visszhang
–––––– ( 2 ) ––––––
tornyosuló mámoros támfal
szór gutaütéses nulláslisztet
: mézes búcsújáró meghittség
szomorú karmester bokrosodik
fugáz lopakodó hajópadlót
: varsában buborék vergődik
tébláboló szutykos lurkót
gyilkos szélvihar perdít
: nélkülözésben nincs hiány
csecsemőt hangol szülőnek
kötelez ravasz tanfolyam
: koszorús rostély némul
festményen tomboló vértest
szobát aszúhabba költöztet
: lekváros buktába fokhagymát
búzatáblában aranyló remény
gyomirtót ingre permetez
: szervezett uszítást titkosít
kutyaugatás feledtet tégelyt
hajtincs kikötőt szellőztet
: hegedül szorgalmas halmaz
forgalomnövelés munka közben
bérfelhőt mos vitorlavászon
: féltékenység kelt visszatetszést
megfelelő részes sorrendben
becslés keresztez bírálatot
: mélyre vetített ragaszkodás
módosul szakaszos fürdőház
kilépés előtt nyeremény
: számozott fegyver zsírpapírban
szeplős borostás szereparc
sínpártól szökell sínpárig
: lehulló takarás szembesít
koholmányt hárító tükrözés
tönkretett életet viszonyít
: gyúanyagból kiforgó szégyen
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Visszhang
–––––– ( 3 ) ––––––
félemlített rövidlistás űrlap
hanggránát füstjében szűzsarló
: árnyalt néma tenyészet
megannyi páncélozott jármű
számlálhatatlan tiltott útvonal
: másodkézből fedett árvalányhaj
fontos védelem lemaradásban
vezetőszáron kötelező lövés
: minden éjjel áramszünet
úgy tűnik átlényegülés
feleslegesen nyitott élet
: végtére megjelölt térkép
aszályos völgyben akadály
mélység nélküli hegyomlás
: befőttesüveg csurig fénnyel
tovatűnt teljes megvilágosodás
áthallás becsukott szemmel
: másutt hajlongó győztes
szapora tollfosztott szitok
fészerben aggódó nyugalom
: részeg bolygó kóvályog
nincs szomorú kárpitszög
láthatatlan jégesőben bála
: hátrálva haladó jelteljesség
bizonyosan lesz csodatétel
kényszer nélkül osztott
: szánalmas másolt gondola
szokott szomjúság naponta
méltán elnyert büntetés
: homokban félelem hervad
tevékenyen illeszkedő horgony
magányos életlen vadásztőr
: fizetett teremőr sehol
énekhang cserél fűzőt
hiába suhog hajnalhatalom
: időtlen időben időtlen
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MACSOVSZKY PÉTER

Hirtelen elutasítás
Megesik számtalanszor.
Az ütem szándékosan.
Láthatóan zokon veszi.
Ahogy a ritmus gyorsul.
Finoman veszi számtalanszor.
Finoman. A padlóra.
Ahogy a ritmus. Ők is egyre.
Ők is számtalanszor.
Ők is egyre gyúrnak.
Közben a nyála.
Mert meghittnek érezte.
Elcsurrant. A pillanatot
finoman. A padlóra.
Huppan az állat.
Ki érti? Finoman.
Az embereket.
Gyúrnak. Ki érti?
Mert meghittnek érezte.

Nem lehet megfejteni
Nem lehet. Nem sikerült.
Miért.
Miért ágaskodik. Miért.
Miért hemperedik.
Miért. Dagaszt.
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Miért. Miért temeti.
Miért fordít.
Mit jelez.
Nem lehet. Nem.
Mikor fordít.
Mikor hemperedik.
Miért lehet.
Miért csattogtatja.
Közösségi lény‐e. Miért.
Himbálja.
Hogyan készíti elő.
Miért eszik.
Mire való. Miért.
Függőleges.
Miért dobja fel.
Nem sikerült.
Miért. Fordít olyan
sok időt. Honnan ered.
Bundája ápolására.
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