
ket és titkokat, melyek megtörténtek abban az esztendőben. És nem hagyott ki
semmit és felírt minden titkos történetet, amit csak az állatok tudnak, ők sem
sokáig, mert elfelejtik

De a December leírt mindent, feljegyzett mindent - és nem vette észre a
leselkedő embert - az írót - aki lemásolta a titkos kalendáríumot, egészen
addig, amíg a jégcsapceruza el nem töm s az utolsó szavak már olvashatatlanok
lettek. Milyen kár, döbbent meg az ember, hátha azok között a szavak között
volt a szó, a Szavak-szava, minden lét csfrája és beteljesülése, az a szó, hogy
Béke.

De azért ezzel a végtelen hiánnyal is fel volt jegyezve minden, hogy az
emberek, akik ebben a pillanatban kívánnak egymásnak újra boldog újeszten
dőt, rádöbbenjenek, hogy enélkül a szó nélkül nincsen semmi, és azt se mond
hassák, hogy egy elhagyott budai kertben nem történik semmi.

-
BEVASARLAS

Belémkaroltál. Szép kezedben ingott
A nemrégen vett, formás, szalmasárga,
Aprócska, női csencsem-bencsemekkel
Meg-megcsörrenő, illatos kosárka.

Fészek-gondokkal át meg át sok utcán
Mentünk, és sóvár szemmel nézgelődtünk,

Búvébe vont a sok kirakatablak,
Csábos bőségük ragyogott előttünk.

Puha mohákat szedtünk otthonunkhoz,
Minden kis holmi mosolyogni késztet,
Létünk göcsörtös szél-ingatta ágán
Milyen boldogság veled rakni fészket!

Elnéztelek, hogy karcsú [ecske-tbrzsed
Csupa virgoncság volt és csupa készség,
Ugy megszerettem minden moccanását,
Fészekcsináló, fürge billegését'

KÖD-VAJUDAS

Kiszakadok az Andromeda-kődből.

Kataklizmákat rejt a nagy kaosz,
Kiszakadok és lesz külön egy pályám,
mely messze hajt, de mégis visszahoz.

Meteor-testem, hogyha csupa tűz is,
Egyszer lehiggad s kimérten kereng
s fennen ragyogja rólam is az Égbolt:
Életfenntartó ősi elv a Rend!

Velem vajúdnak most e köd-spirálok.
Velem vajúdik mind a négyelem,
s mikor kivetnek, görcsös rándulással
nyujtózik el a köd, a végtelen.

Sátáni elve lázas össze-vissza,
mely most testemen vibrál, reng, rezeg.
Fejest ugratna már is le az ürbe,
de mégis .•. én a Rend Fia leszek!!

Némedi András
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