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Kövek ellen
Schmal Károlynak

Ha úgy raknám egymásra szavamat,
ahogya Kal'at Sziman-i könyvtár
kövei illeszkednek, ahogy az ezer éve
halott épület márvány romján a pontosság
vicsorog, akár a hóhér fogsora;
e szögletek nem bizonyítanak mást, mint
kitűnő vésőt, egyenes függő ont és a rabszolga
gyülöletét, mely mint a kígyósziszegés, máig
siklik az élen; de ott, az a gyom a résbe vette
magát, s répagyökerével szétnyomja s levél
bozontjávai betakarja a rend terrorját;
ha így raknám egymásra szavamat, elhallgatnék.

Nem bízom a kövekben.

A levegő oszlopait és a fény boltívét
.kellene hordozniuk a köveknek
ahhoz, hogy bízzam bennük.
Kőre követ tenni, ez minimum.
De rajzoljátok le az eső

architektúráját vagy a véletlen
szakadás erővonalait a párafüggönyön,
az elszabadult szívhang statikálát,
amint a mágneses mezökre tévedt!
Nem bizom a kövekben, de a kö
fényképében igen, melyen egy kaparás
megreszketteti a rendet s egy
hasításon át az irgalom becsöppen.

Áttekintés

Igém ez a juharfa is.
A köd. A kút. Az ultrahang.

De egyről hallgatok.
Legszebb pedig. Ki alááll,

tanuljon zsákot hordani.
A d d i g fésűt fújok papirban,

ez táncol rá, az odaköp.
Földbe az eget beleirtam,

aránylag tűrte szavamat.
De rnondla-e, ha reng a rög?
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Intés óvatosságra

Tegyétek le a kardot.
Vagy vegyétek kézb e az
övét, mely mint a szike,
elválasztja a húst a
zsigertöl. Agyagból
formál halló füleket
s szemedet szívedbe
ülteti, hogy láss .
Félre innen a hangos
beszélöt meg a harapó
fogókat. Nem kell
látszatra kihúzogatni
araszny i szögeit , igazában
pedig elmorzsolni, ami
testéböl megmaradt
épen; úgyse lehet.
Mondjátok, hogy ne
süssön , a Napnak.
Csillagnak, maradjon
odujában . Mielött szólna,
beesteledik . S lehet
akár kozmikus alkonyat
is, megszólal. És ha már
fára szögeztük, legalább
hagyjuk rajta pihenni .

Séta

Bukdácsol le a lejt őn

a mellpáncél , a vaskesztyü
és a sisak. A domb csúcsán
ott áll a görgetöjük .
Most sétá l lefelé.
Majd újra föl a do mbra
s után a egyre többen.
S e révü lt sétá t meg
meg mozditják a szavak,
mint boldog ágin gás
a bozótot , amíg le
nem bukik a Nap.
Akkor valaki fölkiált:
Lámpása senkinek sincs?
Hozzatok bort , olajat
s takarókat ! Itt töltjük
az éjt . . . De éj-e az,
amelyben csillámlik
a lehelet, megszikkad
ázott nyomorunk,
s lombot ereszt
az az egy fügefa?


