
még ha oly nagyon nem is akarja. Hát igen, máshol is vannak hegyek
és csörgedező patakok, mással is olyan szép tud lenni a holdfényes
éj, mikor sarkig tárul a szív, és szebbnél szebb titkokról suttognak a
becéző ujjak. De hát mi az a két hónap az örökkévalósághoz képest?!

Másik szív, másik levél. Mert hamvaiból az ember, akár a Főnix,
mindig újjáéled. Szorosan egymáshoz bújó, pufók betűk: „Nem
tudom miért, de szeretném, ha most itt lehetnél mellettem.” Meg-
érint ez az egyszerű, keresetlen mondat. Annyi év távolából is meg-
melengeti szívemet. Hiteles és őszinte. Mintha most olvastam volna
életemben először. Úgy érzem, ez nekem szól most is, az életem vé-
géig érvényes. Csakugyan?

Egy kis bakfis írta holdszagú kollégiumi szobában a Dunántúlon szol-
gáló kiskatonának, aki vaságyon hanyatt fekve olvasta, minden szavát
külön ízlelgetve. A levél olvasása közben egy másik időben és másik
helyen óriási pelyhekben hullni kezdett a hó. A vasútállomásról igye-
keztek hazafelé, az öt kilométernyire megbúvó kis falu ba. Percek alatt
hóember lett belőlük. Néha megálltak csókolózni. Boldogan hunyorogtak
egymásra, pillájukon a hópelyhek, mint eresz alján a fecskék.

A legszebb telem volt, azóta se láttam olyan szép havazást.
Alig múlt tizennyolc éves, amikor férjhez ment. Elmúlt. Minden

elmúlik. Ez az egyetlen mondat, csak ez maradt belőlünk.

Idegen test
Ha megállsz, ő áll szemben
a nappal.
Idegen test a testben
az angyal.

Ha úszol, ő dereng föl
a habból,
s világít tenyeredből,
míg alszol.

Ő gyújt gyertyát az éji
vadaknak,
ő gyűjt mézet, s becézi
malasztnak.

Fényében megpihennek
a színek.
Testében idegen test
a szíved.

HALMAI TAMÁS
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Eredet
Homlokán latrok glóriája,
nyelve hegyén Van Gogh imája,
a szeme könnybe lábadozva
néz a megválthatatlanokra;

batyujában napraforgót hoz,
naphimnuszt ír a fogyó holdhoz,
s mert a bűnbánat tovatűnik,
bánatában ellát a bűnig;

fészekmeleg test melegébe
vágyik, a szív eredetébe,
mígnem egy páratlan parancsra
égbe szökik a fák agancsa.

Csoportkép
Mint tisztáson a tiszta fény
s a karthauzi fák,
tudat a fénylő test helyén,
ég egy adta világ,

hogy a király szolga lehessen,
megtestesül a lehetetlen,

kézművesek, aranymosók,
tengerszem szeme fénye,
csoportképen csatangolók,
az Isten szerelmére,

ma véget ér szétszóratásuk,
új emberek, szép szó a társuk,

fölöttük, színarany medál,
a lassú nap hosszan megáll,
míg a láncot elmetszi a
legvégső geometria.
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