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PÉK PÁL

Vis  sza tart
Örök lét a nincs, a föld re
kus hadt hit, ha szenny ta szít?
Ha va la men  nyi ég tõl tá vol,
va la men  nyi kö ze libb?

Lé nyünk se több rossz tü kör nél.
Bam ba sá gunk vis  sza ránt –
Dé li bá bos utak von tak,
lo bo gók a lá pon át.

Rög esz ménk, hogy ha lá lun kig
aj tó, ab lak tár va –
S ami künn, csak éde nünk nek
fosz ló ál ru há ja?

Bucs káz ha tott év az éven,
ar cun kon át ezer má sa,
szü le té sünk per cé ben is
ezer évek ha mis sá ga.

Pe dig a csönd új ra vac kol
szí vünk ben, és lesz oly szó,
ön ma gát mi ki for gat va
el hi te ti: más va ló

ké szül ben n, ha láz be szé dünk
ün ne pén a ma da rak
ki tár hat ják szentferenci
vis  sza met szett szár nyu kat –

Öt ven évük hi szen rong  gyá,
s lát ják, ahogy vis  sza tart
Nap mö göt ti éj sza kák ból
a ke se lyû, s e föld re csap.

A tér
„… gi gá szi va don”

(Ady End re)

lent em ber-sû rû
test a tes ten fönn lep cses
száj jal szél ma kog

és fák lya-tûz meg
fa cér köly kök ha dán a
mon dat-ca fa tok

a vis  sza for gó
idõ-csap dák ahogy ki-
nyíl nak al ko nyok
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hol tá vol köd be
masiroznak sem mi bõl
a láb nyom ok

és föld hõ köl a
lég szomj ûzi már e
vak sor sú na pot

ha hi te se ink
szûz ke zé ben ott van a
lep le zett gyi lok


