
PUSZTA SÁNDOR VERSEI

Esteli körmenet

TUNDöKLl1:S

körülhajózhatatlan emlékeim útjelzői

homokórán lepergő napok
kőrózsák világtalan szemei
simogatásra széthordott kezeim
gyerekkori tündöklésem dűlőutain

bordás szekérnyomok
tücsökdal-fresk6n repedések
világnyi ősz - cserépbe ültetett

hallgatásom
szívemre hull6, bársony árnyék
rátok testált arcom mellékfoly6i
csorognak idő gázlóidon

HATVAN OSZI l1:G

vigyázz
innentől kezdve
ősz van
aknazár

a nyár fut6árkaiból
nekem integetnek

most már csönd
most már tél
hó h6 hó
szavaimban
stigmáimban
emlékeimben

ESTELI KÖRMENET

hova lett
a fák felett úsz6 szédület
gyermekláncfű-képlet

pitypang-egyszeregy
mezítlábas lepke-kerqetés
holdvarázslat csillagüzenet
hová lett

az egyetlen ünnep anyám mosoftl_
nem látom többé
nem láthatom soha
füvek birodalma szélbelengő

meghódított gyarmataím
pár hadosztály lefejezett má~
hová lettek a gyerekkori fák?

hulló levelük záporában állok
fehér bottal - őszi szívemmel 
merre botorkálok?
ki hoz nekem? hol találok üdvöt?
estí körmenet ez már szólnak
álluk alá szorított hegedűkkel

- fekete ikonok - nem nem a hajnali
rigók

tücskeitek haj a tücskök

LOMBOKAT RAz A Szl1:L

lombokat ráz a szél
az egyenIítőn túl vagy
ki várja érkezésed
az introibo rég memento mortuorum
vizsgáld meg az vagy-e még
kinek indultál egyszer
vigyázz
a lombokat belülről rázza a szél
jön a szürkület
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KVLDJ F~NYT

küldj fényt Uram
belső ragyogást
napórámon elnyugszik az árnyék
nemsokára csend lesz

fényt gondolataimnak
fényt szavaimnak
fényt tetteimnek
s mibe hazatérek:
adj fényt majd az estnek

MEG~RKEZETT

megérkezett az ősz

ingén fekete csibevér-minta
nem népimotívum
nem is helyi viselet
európai ősz

1iontinensek fulladnak bele

• kerítéseken trágár plakát
infarktusaink szorongó rajzai
árválkodik a kifosztott világ
térdre roskadnak a fák
fekete tücskök, tehervonata indul
a napok kisikált kerekű tehervagonok
az .'ég tolvajlámpás pisla csillagai

felfűzhető csigolyák rózsa/ilzére
feltartott kezű szél üvölt
szája nem tapasztható be
légkondicionált kényelmes szavakkal

országosan fölszálló köd
országosan fölszálló nyűglődéseink

országosan fölszálló sóhajok
a közös ól lehelete
kőzöslábnyomú barangolások
elveszés közös előjelű lehetősége

közös stigmák
világnyi imák
itt írdd alá neved

zARONYILATKOZAT

elsüllyedt világokat hordok
lábujjhegyen lépek
szívemben kutatok

töviglerágott szavak
Jecsonkolt gallyú fák
holnapi csend halomba rakva
testközelben
holnaputáni árnyékom világít

LASSAN

egy levél
konogva kereng le
mintha szökött fegyenc lenne
mintha közös - sírt keresne

még mindig emléked
a legintenzívebb
sugárhatás szívemben
Anyám

lassan minden a helyére kerül
megérnek és megsúlyosulnak a dolgok
lassan minden elindul
hazafelé
indulj te is haza
mielőtt -zúzmara hull kilincsedre
mielőtt küszöbödre fagyna a csend

a bálicipőket kihordták a rétre
s betemették a halottakat

elibéd jönnek a halhatatlanok
hagyd itt betonhárfákkal körüldúcolt

falud
ve1'seiddel telefirkált sok falat

városok nyakláncát
hegyek rózsafüzérét
holttengeri tekercseid
learatlan kévéidet
megszedetlen gerezdjeidet
kutaid fénylő homályát
mi1ttlent amit elértél s amit
nem tudtál elérni soha
elsőfű bárányaid.
férfi áldozatod

tedd le a temető füvére neved
a fejed alá csillagot


