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SZLUKOVÉNYI KA TA LIN

Fél álom

Hajnalonta, az álom ön fe ledt
sod rá sán már túl, in nen még a nap pal
tisz ta ön tu da tán, e tün dér mezs gyén
a tes tem foly ton té ged gon dol el.

Nem fény kép-éles sé gû rész le tek
– go moly gás ez: a me le ged, a sú lyod,
mint ha fé lig hunyt pil lán át szû rõd ve
ci ró gat ná az ár nyé kot a fény.

Oly kön  nyû és egy sze rû és sza bad
a vágy idõ nél õsibb tar to má nya,
hol az én az érin tés gyö nyö ré ben
bo nyo lult sá gát le vet kez he ti,

mint ha a be tel je sült pil la nat:
pu pil lád ban tük rö zõ dõ pu pil lám
egy más ban meg ket tõ zött vég te len je
a tel jes ség re nyit na táv la tot.

Csak hogy a hely zet az, hogy nem vagy itt.
Óra éb reszt, a rá dió za já val
ta ka rom el az em lék sut to gá sát,
és ru há val a tes tem. Így he lyes,

mert nem csak pi rul nék be val la ni,
de nap pal ki mond va már nem is bí zom
a vágy ban: ha itt len nél hajnalonta,
azt te het nél ve lem, amit akarsz,

hisz sze mé lyi sé günk s szán dé ka ink
komp le xi tá sa ös  sze fér he tet len,
s ta szít a szem fény vesz tés. Vár a mun ka,
a rész le tek, amik ben el ve szünk.
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Haj na li di csé ret

Osz lik az éj, a tél, be né pe sül
a szo bám bol dog evi den ci ák kal:
egy füg göny rés nyi vir ra dat, ma dár dal
örök ké va lón, sze mély te le nül.

A puf fadt és fel bon colt ide ák
szür re a liz mu sa, a fé ke vesz tett
lég gömb-pá nik ol dó dott, el eresz tett
– biz ton ság ban va gyok, és ide át.

S nem azért, mint ha el fe lej te ném,
hogy azt is, Uram, mint ezt, Te csi nál tad,
de ma ga a tény, hogy vá gyom utá nad
ezek után is, már csak nem re mény:

ta pasz ta la ton túl is van öröm,
hisz el múlt haj na la im édes sé ge
ve gyül a pá rás föld lé leg ze té be,
akár a nyelv e vers be. Kö szö nöm.

Má jus
A hi ány és a szo ron gás te re
úgy vált át a vá ra ko zás te ré be,
mint aho gyan reg gel ki süt a nap.
Erõs do há nyos tor ká ból a slejm:
a ma kacs ság las san tisz tul a görcs tõl
aka rat tá, s az ut cán fel ra gyog nak
a vi lág szé gyen lõs csúf sá gai.
A pör se né ses jár da pe re mén
bur ján zó gaz ban té pett gló ri ás
pity pang szá rít ko zik, a fe lül já rón
szí nes bo ga rak: au tók nyü zsög nek.
Min den ki igyek szik va la ho vá,
a szür ke ab la kos iro da há zak
– mély lé leg zet a szmog ból – fel szip pant ják
a na iv lel ke se dés tö me gét.
Olyan ügy buz ga lom mal ké szü lõ dik
min den ki, mint aki len ni akar,
s egy ál dott perc re va ló ban olyan
szép min den lé te zõ, mint aki van.


