
nék Melléd egy kedd délelőtt, úgy fél tizenkettő tájban a Művészben,
ahol a szomszéd asztalnál szorgalmasan írja gyöngybetűivel az ol-
vashatatlan, drága kis marhaságait Erdődy úr, nagykomoly képpel.9

Hát az valami, nem ez. Sietek vissza szörnyű és elviselhetetlen szü-
lővárosunkba, mindkettőnk Budapestjére december közepén. Erő-
sen és szívem mélyéről gondolok Rád. Apámnak10 meg üzenem, ha
beszélsz Vele: nincs igazán jól a fia.

Ölel
Péter

(Közreadja: Darvasi Ferenc)

aszkézis
télen az összes fa halott
vagy karjukon a megpattanó rügy mégis
egyszerre kibontakozás és totális aszkézis
aki hamisnak hiszi noha nincs egyöntetűbb szólam
mely tisztábban idézné meg az ősit az angyalit
a hervadást hozza föl ellenpéldának

a hold kráterei sosem fognak átlobbanni
de egy-egy kopasz tulipánból mégis úgy merednek ki
a sötét porzókon az est milliméterei és némelyik már nyílhegynyi.

hiátus
az ágakon még nem sajdul levél
nincs rajtuk zöld lombkorona de a
tavaszelő már megelőlegezett megváltásként
nevel rügyet karjukon fölsejlik a tél hiátusa

a hárs összes sárga virágán egyszerre
bomlik ki ez a szagos hálaadás
ahogy a fa emlékszik istenre

bár nem ejtett magot a földbe
törzse az égig szökött föl
a kései tölgy akkor a legszebb
ha már elköszönt az ősztől

válogatott levelezéskötet-
ben) ezt írta Mándy:
„Halottak nincsenek.

Apámmal ma is sokat
beszélgetünk.” Bár ez
utóbbi levél 1991-es,

tehát évekkel Balassa
levele után keletkezett,

de adekvát kifejezője
Mándy halottakhoz

fűződő viszonyának.
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és újra úgy zörög a kopasz téli ág
mint csont alá ha befúrja magát a lélek
istenné vetkőzik a fa és csupasz karját
odavetve a létnek fölfogja a mindenséget.

cseresznye
a cseresznyefáról akartam írni
régen betemette a varjúkárogás

és a madárzsivaj is inkább istenkáromlás

májusban apró szemű ringó
gyümölcsöt hozott ha valaki fölmászott
a hegyébe időnként megesett hogy a napot
papa majdnem leszaggatta és félrecsúsztak sugárátlók

köténybe szedtük vagy megtöltöttünk
jó néhány szakajtót fejünk fölött már a hold
világított mire végeztünk

most csupasz és gyönge
a lélegezet köti és égi gyökere a holdtölte

görbe sugaraival kötözi magát a sötétséghez
egy-egy szőlőtőke.

ébredés
mióta vágyom meglesni titkát
az ég arcunk
hamisan lóg rajta az álom
mintha minden éjjel túljutnánk
egy kisebb halálon
ott marad az aszfalton
a fényárban magát ünnepelné a világ
sok-sok apró virág zörög de mégis elbírják
ha rájuk zuhan a naptányér.
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