
BÁTHORI CSABA Hajnali feltevések
Öregés derűs az ember,
bárcsak középkorú, mint a reggel.

Újnak és újra látja a tűzfalat,

másnak látja az asztalt, a párkányt,
a kitincsen lógó harlekint,
és vendégül látja magát
ismeretlen a szokott mozdulatokkal.

Reggel még elférnek földünkön a
többiek is. Rést lehet ütni a tömegben,
utat lehet vágni kim életesen, de majd
az este a beszédhibás lelkiismereté.

Milyen jó elindulni, egyik lépés a
másik után. Ma nem dő/le épület,
nem dörren fegyver, nem akaszianak,
ma senki a földön nem szól hangosabban,
mintha utoljáraszólana.

Pedig érzem, hogy súlyom cipőm

feléhúz. Meg kellene állnom,
hogyne érjem el a balesetet.
Vérem semmibeveszi
értelmem fékjét és egyensúlyait.

Ha ma meghalok, egészen meghalok,
nemcsak magamnak, hanem mindenkinek.
De ha mindenkinek élek is, csak
az enyéimnek halok meg. Eh! Ne
beszéljünk a sötét mámor feltevéseirő/.

Tudok lépni, érzem. Adj egy kis
lángot hatalmas tüzedbő/, hogy
te is élj bennem, nem csak
isten, ha majd meghalok.
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Esti séta
Lélek csiklandott este,
hogykiszöktem s fityegtem
körúton kézzel, lábbal
életemben halállal
s mintha édesen ketten
jártunk volna keresztbe
kasul az éjszakában,
vétkesen makulátlan,
készülve vízkeresztre,
mélyekbe és hegyekbe,
miközben elmosódtunk
a rengőárnyak alján
félelmes elemünkben
repülve szárnyszegetten
s mégis a földön itt lenn
a legtisztább vizekben
fürödve, elmerülve
s talán mégazt is hittük
hogymindenevilágban
egyapró másvilág van,
ésamit örököltünk
az is mindenkimásé
ésami kicsi bennünk
megnőhogyha teremtünk
így lógtam mártakoztam
a pestiesti porban
estefelé begyűjtve

száz mindennapi léptem
eltékozolva szépen
megszámlált szenvedésem
s megneszelve alattam
a földek ésa holtak
rengését lázadását ...
így éppcsak éldegéltem
a minapeste, és nem
tudtam hogyegy mesében
jártam ami sosem múlt
hanem hosszan velem tart
és majdcsak akkor ejt el
hafényre vált a reggel
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,
Ujabb átváltozás

"Mi voltam én? Mik vagytok? Mi az ember?"
(Je'kely Zoltán: Madár-apoklipszis)

Ahogy a fény kel,méga rácsok
is ragyognak, violinkulcsot
küldvea halványcsillagoknak:
mintha égen feküdnének a holtak.

Ahogyan reggel, még vigyázzban
álomtól sajog, zúg a vállam,
s kilököm lábam, ki a földre,
mintha járhatne'k mindörökre,

és benyithatne'k a kilinccsel
oda, hol nem fogy el a reggel,
és ősszel és ágas tavasszal
színnel és szívvel rakva asztal,

nem is valamiföldöntúli
huzat húz, hamis boldog holmi,
hanemegy intés ér, kihívás
hallszik, vegyema göncöm mindjárt...

Mi voltam? Voltam? Mi az ember?
Mind visszanőa félelemmel
kicsikorba, ahol a sorsa
okátkioltva elsodorja,

s mireföldre, istenrekészen
megjelenne földön és égen,
árnye'ka, szárnyaréglehagyta,
egész gyötrelme csaklegenda,

s a túlon túli etkuidéken
rengő ke'kséggel semmiképpen
megvillan egy villámalakzat,
talán csakszélea magasnak,

vagy ahogyhosszan vélekedtünk,
most semmiképp hisz a testünk,
valamitátad,ami semmivélett,
egy elfüstölgött örök élet-
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ésakkor kellmajdtényleg lenni,
amikor mármindenkisenki,
éssaját semmisége szárnyal
világossággal,éjszakával

egyszerre és mármindörökre
égi időszakokra törve,
vagy csak mint piros almaálom,
gyümölcs a felMk kosarában.

kiváltságos
A gránátalmának csak a vörös héja számít,
a magokra senkinemgondol, sea nedvekre.
Taoaszig a fán marad, mint emlékeztető.

Majd felteszi az írást a homlokára, a szívére,
mint Eze1ciel, akihakell, könyveteszik.

Ezékiel érezte
Eze1ciel érezte a fény sebességét, az időgép csak rávonatkozott.
M6zes valaha is meghajolt? Nem! Erre figyelmeztetni kellett.
Kafka meggy6gyult és Terezinben színházat játszott.
Ismerek valakit, akinek mindensora vasúti sin,
és eltűnik ott, ahol én márotthon vagyok.
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