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KOMÁLOVICS ZOL TÁN

Ok tó be ri al kony
Ten ger par ti nap szak adás
Hul lám zik a test
Túl só part ja

Elõ ször a re me gés
Kar col ta pa pí rok ra
Va la mi szün te len áram

Uram
Egy kér dés tû he gyé re szúr va
Em ber nincs kö ze led ben
Az al ko nyat táj hos  szú ra nyú lik

Egye dül a víz ben
A test be tû vesz tett mon dat
Ten ger par ti nap szak adás
Nem elég mély re eresz tett

Az ok tó be ri al kony
Töb bé so ha sem zá rul
Ke ze ink nyit va fe led tek

Fo lyik az ég az üres aj tón
Víz me le gé ben tá gul a test
Me rü lés kor né ma ma rad
Aka dály nél kül vá lik

Uram
Al ko nyat tájt az idõ
Re me gõ tol la ki ve szik
Ke ze im bõl

Ten ger par ti nap szak adás

Anabasis
A ten ger a test kü szö be
Évek loc  csa ná sa a nap ban
Lá bad le ve ted
Anabasis

A vi lág nyel ve elõ ször
A test leg tá vo lab bi pont ja in
Ér el a hús hoz

A ten ger üze net nél kül nyú lik a par tig

Hul lám ma da rak ma ga sod nak
A szi lárd fény ben szár nyuk ki fe szül
Sú lyuk ka vi csok csend je
Magábamerülés
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Tö ret len visszatánc a kez de tek hez
Az ar con vo na lak vesz nek
Fél be ha gyott fe le dés kész tet
Ma ra dás ra

Sze re lem ben a test tá vo li rész let
Szem ma ga sá ból a víz pe re me
Föld be ve gyül

Az arc ra fe szí tett évek alatt
Az em lék fo lyo só fa la tisz tul
A szív sze mei patmoszi fé nyek
Be tûk úsz nak a test kö ze pé be

A ten ger te me tet len tes te kü szö big nyú lik
Nõs tény fé nye mez te le nül
Ho mok szem szá rad
Ho mok ar cán

A ké zen égõ bõr te ker csek
Inó te rí tett fáty la alatt
Víz be me rül nek


