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BECK TA MÁS

Nem, töb bet
Edit nek

Vil lá mok szab dal ták a gyöngy ház szí nû
al ko nya tot, s te élet adó nek tár ként szív tad
ma gad ba a ko nya kot, mert fáj da lom
kö ve tett en gem is, akár egy kung-fu-
rú gást: vá rat la nul és ele gán san
je len tet tem be, hogy az esõ füg gönyt
töb bé nem hú zom szét,
nem szem lé lem fet ren gé se det, nem
pró bá lom ki ta lál ni, ál mod ban va jon
nap sü töt te ho mok ban gya lo golsz-e,
s dél idõ ben tény leg észak ról
ér nek-e a su ga rak, meg pil lan tasz-e
en gem, bus man har cost, ahogy íja mat
ki fe szí tem rád, s va jon fel éb redsz-e, mi e lõtt
íté le tem ki röp pen fe léd, vagy gyöngy ház szí nû
vé red tõl sá ros lesz a si va tag, s álom ta lan
nem lét be zu hansz?

Vis  sza pör ge tett fil men
Az al ko nyat ham va dó tü zé ben
fogy, zsu go ro dik a vi lág, akár
a szent írás per nyé vé vá ló lap jai,
s a lan gyos ház fa lak most vis  sza ad ják
a be lé jük ivó dott dél elõt töt,
dél utánt: akár egy vis  sza pör ge tett
fil men, a Rá kó czi út kö ze pé rõl
föl kel az el ütött ál do zat, a vért
ma gá ba szív ja új ra, mint az ita tós,
a fa gyi, mit egy kis lány ijed té ben
el ej tett, a ke zé be most vis  sza röp pen,
s anyu ká ja vis  sza nye li a dü hödt
ki ál tást, és meg an  nyi val lo más,
meg nem gon dolt szó nem hang zik el, meg an  nyi
em ber lép del vis  sza a fog or vo si
ren de lõ tõl a szo ron gó két ke dé sig,
s hány mag zat nem fo gant meg ma, is te nem,
ma radj ve lünk, mert mind járt ránksötétedik!

Va jon mi
Ol gá nak

Ami kor még fog vi csor ga tás volt
ked ves mo so lyod, és öle lé sed
csak el len õr zé se an nak, van-e ná lam
fegy ver, ami kor azt hit tük, a Nap
Ókeanosz öle lé sé bõl me ne kül
reg ge len te, s a Föld úszó pléh tá nyér
ve lünk, va la ki vil lás reg ge li jé vel,



49

aki a haj na li zá por ban zuhanyzik,
ami kor úgy vél tük: ami még nem
mon da tott el, az fö lös le ges, és ami
el mon da tott, az meg is mé tel he tet len,
va jon mi tar tott vis  sza ak kor, Já kob
laj tor já já nak leg al só fo kán,
hogy az alant ör vény lõ óri á si
köl dök be ta szít sa lak?

Dub rov nik
A strand röp lab dá zó su han co kat fi gyel ve
egy el vesz tett gye rek kor fan tom fáj dal ma bi zser ge tett.
Éget te bõ rünk a Nap, s ahogy a ra gu sai
szõ lõ ter mõ re for dult tõ le egy ko ron,
ben nünk is ér le lõd ni kez dett va la mi. Ha za fe lé jö vet
az óvá ros ban és kö zös éle tünk ben egy aránt el té ved tünk,
mo so lyog va ká rom kod tam, hogy a benn szü löt tek
azt hig  gyék, ép pen egy ver set fo gal ma zok,
te he tet len volt ez a mo soly,
mint ami kor an nak ide jén me dú zák ró zsa szín
fel hõ jé be ke rül tem a so ka dik bólyán is túl.
Az nap es te a szál lo dá ban azt ja va sol tad,
kép zel jük el, hogy ép pen ál mo dunk.
Rend ben van, fe lel tem ál mo san, egy ka na pén
he ve rünk, egy el sö té tí tett vá ros ban,
ami lyen Dub rov nik is volt né hány esz ten de je,
és légóSZIRÉNEK (így mond tam!) za já ra éb re dünk
mind járt, ve rí ték ben fü röd ve!
Csak vic cel tem, bor zong tál meg ak kor,
s a tér kép fö lé ha jol tál új ra, hogy más nap is
el iga zodj az éle tünk ben.

Lendvai hét fõ dél után,
fel hõk kel

Amott tá vol a karsz to kat hir te len kö ve ti a ten ger,
mint ön gyil kos ság a se gély ké rést vagy mint re szelt
cso ki val meg szórt cappuccino a mar ha pör köl tet,
ami tõl egy szer re meg ló dul lom hán cam mo gó
kép ze le tünk: a koc ka cuk rot kö nyö rü let nél kül
nyom kod juk a csé sze al já ra, akár egy el szánt
ful dok lót, aki csakazért sem akar hul lám sír ba
száll ni tit ka ink kal, s mi köz ben egy más vál la fö lött
a ro ham me net be fej lõ dõ zi va tar fel hõ ket
cso dál juk, te kin te tünk meg akad az el rom lott
to rony órán, amely a meg al vadt idõt mu tat ja,
rög vest eszünk be jut ott hon ha gyott ho mok óránk,
már nem mû kö dik – eb ben biz to sak va gyunk –, s amint
az üres la kás ba lé pünk majd, hi deg
ve rí ték le pi el hom lo kun kat, mert nem ért jük,
ki for dí tot ta meg, ki foly tat ta az el mú lá sunk.

(Lendava, 2006. jú li us)


