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Váradi Péter

APÁMMAL EGY FÉNYKÉPEN

Van egy fotóm, még kinn a kertben készült. 
Nyár volt, a meggy éppen megérni készült. 
Elvirágzott már, de az apró meggyek 
még zöldek voltak, minket úgy figyeltek.
A húsuk kemény volt, szorult a magvuk. 
Vannak fotók, és senki nincsen rajtuk.

Már bosszant, bármi lesz 
ebből, vagy bármi nesz.
A könny a sárba hull; 
a hullám partra tesz.

Két meggy figyelt, két szem belül figyelt meg, 
és néha ők sem láttak, úgy figyeltek.
Én ott voltam, de akkor annyi látszott, 
két kisírt szem bent látja a világot.
Húsuk lágy volt, és úgy tapadt a magra.
Van egy fotóm, de senki sincsen rajta.

Már bosszant, bármi lesz 
ebből, vagy bármi nesz.
A könny a sárba hull; 
a hullám partra tesz.

Van egy fotóm, még kinn a kertben készült. 
Mivel nem láttam akkor, kiegészült.
Könnyű, tudom, mi volt az ott a kertben, 
csak ne kelljen a kertbe visszamennem. 
Mintha a szem egy villán fennakadna.
Van egy fotóm, és senki nincsen rajta.

Hárs Ernő

FÁJDALMAK ORGONÁJA

Fél esztendeje, hogy játszik valaki rajtam, 
s ahogyan hallgatom, nem éppen Bach-zenét. 
Nyársakból, tűkből és késekből áll a dallam, 
kimondva rám a csont-önkény ítéletét.
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Csigolya, porc, perec, tokszalag, ízület 
a nagy koncert során önálló hangot ad, 
minden regiszteren hallom jelzésüket, 
mely megreszketteti az ideg-sípokat.

Irgalmatlan zene, kakofon, atonális, 
szaggatva újuló kínokra alkalom, 
valpurgis éjszaka, pokolbeli majális, 
naponta éberebb hatású altatóm.

Napfényes éveim kísérte tár nyaként 
valami iszonyú bálványnak áldozok, 
minden sejtemben egy parányi máglya ég, 
s mind több lesz perceim között az átkozott.

Vagy Isten fogja így pártomat magam ellen, 
s azért mélyeszti e gyötrelmek karmait 
húsomba, hogy tüzes hídjukon átvezessen 
összes hívságomon, mely tőle elszakít?

MONDATSZALAGOK

A kormoránok szárnya tussal írja 
az óceánok egére az őszt, 
dalába napfényt hímez a pacsirta, 
s a cirpelő tücsök a búza közt.

Villámló szálakat húznak a fecskék 
északtól délig, déltől északig, 
a tó mondatszalagja nefelejcskék, 
s a pók selyemből szövi szavait.

A gyárkémények füstje szürke, mint 
a szürke rög s a szürke téli ég. 
Kimondja saját nyelvtana szerint 
az önpusztító föld ítéletét.


