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� Vázsonyi Csilla

Tavasz
Éjjel,
mély vizek ölén
álom csiklandja a halat .

Zöld és szürke .
Eget és földet zápor szálai
kötik össze,

szürke és zöld .
Ázik a vadgalamb, 
ki fészkében költ .

Hal lenni éji,
bársonysúlyú vizeken:
élni?/nem élni?

Nyár
Mikor lettem ilyen?
Nőszirom szára ívét
napestig bámulom .

Hársvirág illata .
Ha tudnám, lerajzolnám neked, 
hogy a falra kitedd .

Barna víztükrön
remegő gyűrűk futnak – 
kortyol a hal .
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Én felsöpörtem, 
nyári zápor felmosta
akácos teraszom .

Tiszavirágzás .
Kinek nagy szimbólum,
kinek nagy zabálás .

Ég mezején
csillag a kalász,
holdsarló arat .

Úgy vakít a nap!
Tényleg szarkaláb ez a 
lila káprázat?

Kis kalász körül 
szerény sziromglória:
lándzsás útifű .

Útszéli virág .
Mélységes kékjétől
lúdbőrös lettem .

Téglakerítés .
Rajta kócos zöld lobonc
az illatos lonc .

Az erdő szaga – 
savanyú szedret sejtet
hűvösében .

Hajnal előtt 
az ég kékjére 
hiába keresek szavakat .

Paré és föld szaga .
Csöndet robbant a 
kánikula .
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Végtelen zöld szigetvilág .
Nem sejti a hangya, hogy 
lótusz levelén vándorol .

Tűnt nyári párák .
Az utolsó hőhullám .
Az ég már őszi kék .

Õsz
Erdő sarában
vajon milyen fenevad
lopódzik felém?

Víg esti séta 
a szürkülő ligetben
– szellemjárás .

Útszélen – mint őz
titkos, éji csapáson
– csak árnyékot látsz .

Észrevették őt,
s most dermedten áll az őz
– farka fehérlik .

Csizmám sáros
– ha kérdik majd, hol jártam,
mit mondok holnap?

A liget lassan a
kandeláberek körüli narancsszín 
foltokba zsugorodik .

Egyszer egy régi 
japán fel talált nézni
az őszi égre .

Mért van,
hogy én csak
Veled lehetek Magam?
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Az emberrel 
ellentétben a hal
vízszintes lény .

Tél
Ha felszállna a köd,
nézd, itt: láthatnánk
végig a semmit .

Ujjnyi hóréteg
alatt alszik a vetés
− pasztelltáj .

Kockakő lenn,
fent az ég is pepita
− galambraj röppen .

Előre rémít
a holnap kérdéseivel
egy csöpögő csap .

Nehéz nagy párát
izzadnak a földek
− januári nap .

Csak egy csendben
lángoló csipkebokor
− mért is lepődnék meg?

Újév
Ünnepbe érik 
lassan az advent – vajon
ma is kisüt a nap?

Szürkeségbe enyész
az óév . Fényt hozó
éjfélt várunk .


