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WEINER SENNYEY TI BOR

Ver sek a kis ház ból

XXIX.
Már csak Zsennye

MÁR CSAK né hány az ég re éhe sen tá ru ló
Kar ma radt a li la ég bolt le sza ka dó
Ar ca alatt el ha gyott le ve lek és cím zet tek
El mo só dott he lye ken és el fe lej tett ne ve ken
Meg egy csa lá di fény kép raj ta jegy zet:
„So sem le szek már ilyen bol dog ta lan
Mint ak kor vol tam” és a ké pen bor dó
Ha rap a sár ba egy idõs pár ta pé ta
Pi ro san ret kes ho mály va la mi li la
Dé mon vagy egy kép re ve tült ke gyet len
An gyal és az el aszott bo gár ka te te me
Tö ké le te sen rög zít ve ta lál tuk a ha lált
Dé mon mit el ijeszt züm mö gõ bo gár
An gyal ki nek er je dé se kép pel fog ha tat lan
Ahogy pi ro san-li lán ál lok az el mú lá son
A sár öreg gyö kér be és sa rum ba ha rap
Õ hal dok lik, én élek – mint most va gyok
So sem le szek már ilyen bol dog ta lan
Ahogy erõ sen tisz tán ta vas  szal ál lok
El mo só dott he lyen és el fe lej tett neven
El szá radt le ve lek és szét tört tör zsek közt
A még élõ ágak a li la ég ar cát át ka rol ják
És in dul nak a Föld rõl az ezer éves fák

ZSENNYE, 2006. már ci us 29.

XXX.
El dõlt a ta li ga

EL DÕLT A TA LI GA hely re kell rak ni
Fél tes te a sár ban fe ke te ke re ke
A nap sü tés ben iz za dó vi rág ágyás ban
A szá rí tó kö tél su gár szí né ben
Felstrófolva osz lo pon pi hen
Fe ke te ri gó száll a rügy edzõ ág ra
Fe hér fény bot lik az ab lak pár kány ra
Az ab lak mö gött a priz ma én
A priz ma mö gött az ab lak én
Mely nek pár ká nyá ról fény ug rik
Nyo mán ri gó száll az ág dalt rügyedzik
A felstrófolt nap su ga ra kat mind ez
Ki en ge di s a vi rág ágyás szá rad
A dü bör gõ nap sü tés ben a test
Emel ke dik de a ke rék moz du lat lan
Hely re lett rak va az el dõlt ta li ga 

szom bat, 2006. áp ri lis 1.
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XXXI.
A fü ge fa him nu szod

Most nem írok ver set A FÜ GE FA HIM NU SZOD
A té li fagy em lé ké ben ben nem is el ve szett
De a szem köz ti ház meggy fá já ra
Vi rág zást imád ko zott a nap sü tés
És a kis kert nár ci szai már fel fa kad tak
A fe ke te föld sár ga se be i ként
A szí nek el te me tik a te let...
Most nem ének lek most nem fes tek
Lát sza tok-lát sza tá ba tük röt a tü kör be
Most nem írok most nem ver se lek
A kis ház sar ka in át ra gyog a szé pia fény
A fe hér fa lak arany éle ként
Eb ben lé leg zünk Lydia meg én
És sze rel met szu szog nak a vil lany égõk
De a meggy fák vi rág zá sá ban
A té li fagy ból a Her ceg itt ma radt
S ha nem írok ver set élet re der med

va sár nap, 2006. áp ri lis 2.

XXXII.
Mit gon dol tok

MIT GON DOL TOK ti a köl tõ rõl – ez a cse ne vész gye rek
Mit gon dol tok ti ar ról aki Lydia szok nyá ja alól
Szem te le nül in te get fél szár nyá val csu pán
Hi szen sem mi je sincs és sem mit sem csi nál
Vá ro sunk ban több ilyen link alak la kik
Mit gon dolsz a pihimadárról ha vál lad ra száll
Csak le ne szar jon! – mi lyen ki csi – ne ki is van
Lyu kas fo ga – biz tos min den nõ után meg for dul
Hogy bír ják ezt el vi sel ni a csa lád ja a ba rá tai?
Imád ja sa ját hang ját – ez Nár cisz lesz
Far kát mar ko lász va nim fá ra ront – ez a Pán
Min dig ha zu dik és so sem mond iga zat
So sem ha zu dik és min dig iga zat mond
A Pán pa tá ja dü bö rög és síp szól
Nár cisz hul lá mai ter jed nek az éte ren át
A vi lá gon át ami gyû lö li és öli ön ma gát
Bacchánsnõk té pik szét sa ját tes tü ket
És a ki égett föl dek re az esõ hull ni kezd
A pihik ös  sze fog nak szárny-a-szárnyhoz ér
Nö vényt ál la tot em bert Föl det men te nek
Ki mun ká val ki kard dal ki kép pel ki hang gal
Ki éle tét vers be csa vart fel seb zett dal lal
Ért sé tek meg: nem mind egy mint pusz tu lunk
Ez a cse ne vész gye rek: köl tõ ként fog hal ni meg

hét fõ, 2006. áp ri lis 3.


