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szép hamis legendát, ha ez hiányzik nekik!, gondoltam, meg aztán hátha van benne 
igazság, ki tudja?, és csak néztem őket elérzékenyülten 958-ban, meg előtte is, utána 
is sokszor.

Ma már mindhárman halottak. Nem szólva a Tizenkettedikről.
De most ötlik eszembe: hátha ez a három öreg kópé csak engem akart beugratni 

ezekkel a Mikszáth-históriákkal, amiket állítólag a Tizenkettediktől vettek volna?

Szabó T. Anna

FÁK

Fák nevét olvasom most: vasfa szivarfa puszpáng 
kocsányos tölgy cukornyír berkenye tiszafa -  
szálerdők lombos erdők fenyőfák vonulása 
tűlevél roppanása rézsútos fény szaga 
elnehezült gyümölcsfák részeg dongás a fűben 
pikkelyes kéreg résén szivárgó gyantacsepp 
sokszemű síma törzsek bámul a néma erdő 
tavaszi nyirkos földszag ágak közt fellegek 
szélnyikorgatta gyertyán vergődő nyír sírása 
sodrásban fűzfa ága alámosott gyökér 
holdfénytől kába bükkfák lélegzet jár a lomb közt 
odú esővíz fészke rezgőnyárfán a szél 
toboz zölddió íze olvadt akácfaillat 
az ingoványon éger sírokon ciprusok 
földön platánfa kérge pörgő juhar-propeller 
szirom szitál fehéren esőhang lomb zuhog 
egyetlenegy fenyőfa sűrű erdőzúgása 
egyetlen öreg hársfa ragadós mézszaga -  
a korhadékony törzsek a fénybe tárt levélzet 
a gyökér közt sötéten furkáló éjszaka -  
időm hozzájuk mérem lassítom szívverésem 
tudja őket a csontom a bőröm a szemem 
nem név de íz szag emlék sóvárgás közelükre -  
tág létük érintését könyv nélkül ismerem.
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SZÉL, LOMB, ESŐ

Előbb a hársfák, most a jegenyék, 
fújja a szél a száraz levelet. 
Megtartható-e, amit látsz, a kép? 
Szorítsd erősen. Hunyd rá a szemed.

Siklik a síkos, szélsodorta lomb 
a sűrű zápor szálai között.
Csak csattogás, susorgás, surrogás.
A hang, a hangok. Hallgasd az esőt.

Ha múlni akar, mért őrizni meg?
Üres tükör legyél, ha nézni kell. 
Gyűjtsd tenyeredbe az esővizet. 
Szorítsd, szorítsd. A volt most múlik el.

ÉJSZAKA
(Két négysoros)

1

Éjjel fehérek az utak, 
a vizek fölé pára száll.
Alvók száján a lehelet: 
sötét lombok közt jár a szél.

2

Víztükör: éjfél foncsorozta, 
a világot kifordította, 
ezüstben, feketében játszik: 
színe helyett visszája látszik.


