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NAGY ATÁ DI HOR VÁTH TA MÁS

Az élet be te ge
Va la mi meg ár tott. Új ra.
A még rit kás ko ro ná kon
át ü tõ bronz su ga rak
üveg han go kat pen dí te nek.

Mint ha vol na cél ja, va rá zsol,
pe dig va la hogy szét esett.
Új ra. Zseb re rak egy ma rék
éles cse re pet, hogy mi re

ka bát ja rong  gyá fes lik,
ti tok za tos tán cá tól
tom pul ja nak egy más hoz.
Né zi az em lé ke zet té nö võ

ké pe ket, ahogy em ber ré lesz
az er dõ rõl ho zott cse me te tölgy,
lomb já val év szá zad ok
aka ra tá ba gabalyodva –

Autoagathon
Kö rül te kin tõ en és óva to san,
a rá ha gyott va rázs lat ban
bíz va hagy ja to va sod ród ni
a szó ár ban éb re dõ ké pe ket,

mert nincs szí ve meg tör ni
az el kez dett mon da tok
egy sze rû ívét, ame lyek ben
iram ló in du la to kat, mint

is me rõs ar co kat vél meg idéz ve
lát ni, amint fel buk kan nak
mély sé ge sö tét lõ fo lya má ból,
el fu tó vi lá gok ra gyo gá sá tól

hit ben meg szom jaz va,
hogy va la ki majd biz tos,
mert kell, el jön és fel eme li,
meg tart ja fény lõ te nye rén

és part ra te szi õket,
mégha ma guk ra is ma rad nak
utóbb gaz dá juk át jár ha tat lan
éjé be ára dó be szé dé vel.
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Ta lán ve led
Jég zaj lás ide jén, ami kor
a szí vek be lo pó zott hi deg
már nem elég erõs a min den
lán gok meg fa gyasz tá sá hoz,

ös  sze húz zák ma gu kat
a túl élõ nagy hi tek, és hoz zá-
ké szül nek az alá szál lás hoz;
amíg le het, még mé lyebb re

kí ván koz nak, a po kol
szí ved bõl nyí ló for ró fe ne ké re,
ön gyul la dó szen ve dé lyek
ma rasz ta ló mo csa rá ba,

ahol há rom nap a vi lág;
há rom nap sze re lem
és há rom nap gyöt re lem,
míg meg nyí lik az ég be

ve ze tõ út, hogy Jé zus
nyo mát kö vet ve fel ér je nek,
ta lán ve led, a ma gas menny be,
vé gül csaknem el té ved ve.


