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FISCHER MÁ RIA

Me se be széd
Tér ben, idõ ben – a tá vol sá gok ki fa kult
pont jai közt – ke re sem haj da ni tár sa i mat.
Zöld gu mi lab da, el ázott ba ba rongy, ba ba fej,
kis ko csi, hin ta egy ud var ban, túl a he gyen –
Mint ha a lá nyo kat is rin gat ná a fa ág,
gesz te nye ága, a lomb ár nya, a fény.
Szép Vi ca éne kel, ál dott a nap, és sze re lem
csil lan a dal ban; egé szen más faj ta ti tok,
sok ki csi lány nak egé szen más. Csak vi ho gok
hos  szan a bús szö ve gen, mond ják, ér te ni kell.
Majd egy szer – bi zony ám – el jön majd a le gény,
lag zi lesz, és lo bo gó fáty lam a temp lo mig ér.
Szól hat a pléh ze ne: – bumm, bumtrata, bumtrata, bumm –
Az tán fel kap a szél, még is fel kap a szél.

Fe ke té nél fe ke tébb
Hú gunk sír, Habakuk, bá na ta lom ha ma dár.
El me rül éj sza ka hol ló szín tol la i ban,
már éb red ni sem éb red, már szí ve sza kad;
szól ni se szól. Be bo rult csend je üres, ha va zik
kinn és benn – cu da rul fá zik a tes te. A könny
gyöngy ként kop pan a jé gen, fia nél kül e föld
sír ha lom, od vas idõ nek mély sé ge csu pán.
Hú gunk sír, Habakuk. Hom lo ka csont fa la zár,
jól zár min den idõt, múlt tá vált örö möt,
köd dé vált gye re ket. Hold ja a nap ra ta pad,
nap ja fo gyat ko zik. – Is ten nek kék me ze jén
kó bo rol ál ma; ko pog tat fel hõn, ro ko nok
lel kén –, szín arany ol tá ron kop pan a kéz –
Nincs kér dés. Fe le let sincs. Nem lesz so ha már.

Mond ha tom éve ken át
Mond ha tom éve ken át, hogy jól van, be csu kom
már a vi lág ra nyi tott ab la kot, és ha nya gul,
váll vo no gat va el in dul ha tok én is a ház
mé lye fe lé, le sze gett fej jel; tud va, amit
tud ha tok. És jö het egy koc ka cu kor ra ga dós
kéz bõl mint ju ta lom, mint saj ná lat – ügyes
fél re to lás, ki to lás. Még gon dol ko dom. Épp
vol na egy-egy ép mot tó, ám va la hogy
böl csel ked ni – a Pár kák ár nyé ka mö gött –
os to ba ság. Fo na lát szõ ni a sors nak az õ
dol guk a fá ma sze rint. Csak lé tez ni akar
mind aki meg szü le tett. Kell a ke nyér, a fe dél,
cir kusz nél kül az élet; na pi ása tag érv
né mi re mény hez – amíg tart ez a sar ki hi deg.


