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SZI GE TI LA JOS

Az óra já rá sa
Kör kö zép pont já tól
su gár nyi tá vol ság ra
zárt sík gör be men tén szá mok,
érin tõ, húr, sze lõ
te kin te tünk a múl tat pász táz za
(ba ráz dás kör le mez va kít,
mint kép let ben az r és a ð).

Sok szö get zár be
min den óra- és perc mu ta tó.
S a szív ve rés sza po ra idõ
ki tud ja, mi kor áll meg?

Sza bad szem mel alig lát ha tó
moz gal mas idõ mé rõ
a na gyobb for du lat szám mal vis  sza té rõ,
szé dült má sod perc mu ta tó.

Nap óra, vi rág óra mo so lyog ránk,
mert bölcs a ter mé szet:
las san al ko nyul, õszül.
Ato mok, kro mo szó mák
fe le zé si ide jé vel 
mi nek is tö rõ dünk?

Har mó ni ák
Szel lem és anyag
köz ve tí tõ kö ze ge,
nem fül sér tõ zö re jek,
ha nem jól han golt rez gés
hul lám te re – ütem, hang ha tás
mû vé sze te, tisz ta hang szín kép –

Él mény s em lé ke zet
szó ló ja, ket tõ se, kó rus éne ke,
vál to za tok ma gá nyos szív hang ra,
Orp he usz bû vös lant ja 
– tö ké le tes ség ér ze te.

Hogy e nagy ze ne kar ra hang sze relt
dolce, for te szen ve dély
meg ér-e an  nyi szen ve dést? –

Fe szült ideg- és hang szál –
mû vész ként meg szó lal nál,
hang szek rény len nél, he ge dû
rez gõ húr ja, nem le ve gõ
por lep te szél lá dá ban,
de föl sza ba dult ma dár dal –  

„Mú zsai mû vé szet” – ze ne:
jó hír, an gya li üze net,
szfé rák át hal lá sa, 
min den ség szim fó ni á ja –
az em ber mes  sze hang zó éle te.


