
Drótszonettek
30 (A versolvasás poétikája)

A versírás közben — az Istenért! —
csak verset ne írni! Szonettből
semmi ne jusson a szonettbe. Ebből
tudod meg, hogy a költője mit ért.

Magában a szonett ugyan mit ért
a vad és verstelen világból?
Hisz benne sincs rend önmagától,
de egy-egy sorához az Isten ért,

megfogta finoman és elengedte,
így emlékezett ő a kezdetekre.
Az Isten ujjnyomát ha keresed,

ha azt hinnéd, hogy ő beszélt veled,
s a hithez kéne egy kis bizonyosság:
a vágyaid a vers partjait mossák.

31 (Vita Ágnessel, Ottóval)

„Mesterségem, te gyönyörű?
Mesterségem, te ronda!”

(NNÁ, OO)

Mesterségem, te ronda vagy?
Eddig nem vettem észre.
Ha kételkednem még szabad,
hát köpök az egészre.

Körülbelül se rossz, se jó.
Azért inkább nagy érzés,
mikor a vers — mindentudó —,
félkészen még, elédlép.

Mikor a vers jön, nincs szavam,
mikor a szó jön, nincs a vers.
Átváltoztak már annyian,

készültek elhagyott szavakból,
mit hangjai közé kevert
a szétomló harangpor.

VÖRÖS ISTVÁN
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34 (Hogy becézzem ezt a titkot?)

Egy drótszonett, egy drótszonett,
vagy hogy becézzem ezt a titkot
vezető szóáramkört, és minek?
Amíg ti a parkban fagyiztok,

vagy moziba mentek, kólával
édesítve az unalmatokat,
belém szögesdrótként akad
a megállító pillanat,

meg is állít, ez rá vall.
Hajlítgatom az érdes szálakat.
A múlt felé nyitok kaput, de

azon nem én megyek be
az onnan jövő képzeletbe.
Ők jönnek ki. Bent senkise marad.

35 (A közöny ellen)

A közöny ellen, mi körülvesz,
mit kellett volna tenni, és
mi meg-nem-tétele kevés?
A lehetetlennel nem küzdhetsz.

A valóság közé kiküldesz.
Ha érte mindent elhagyok,
egy ismeretlen arc ragyog,
a pillantása ferde tűz lesz.

Ugye te legalább megértesz,
a léted fény, ami elém tesz
egy árnyékot, és az is én vagyok:

lapos dolog, kis semmi-tüntetés.
Észak és dél közt meglazul a férc,
lyukas helyek a lélekpólusok.
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