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SZALAI ZSOLT

Ahogy idõnk
egy más ba szö kött és 

fel duz zadt re mén  nyé ma ga so dott nem sza kadt ég be do bott el ve szejt ve ma gam 
még töb bért;

ful la dón ke res te a má si kat, hogy ve le egy be kelt ön kö tött sé gét fe lejt se,
a víz tü kör re reg gel si mult, csik lan dó szét te rü lé se sza vak nak,
öl töz te tõ fo há szok, meg gyû rû zött csob ba nás,
és csak áradt – las sú vo nu lá sú hul lá mok kal a part fe lé

ko ro na volt az est fe jén  ró zsás di a dém
se lyem fá tyol lal be von ta csil la ga it oda hord ta az ég

kagy lós már vány osz lop fõ kön bolt ívek fres kó in meg nyug szik ide je
nyí ló csönd ben ta lál ja csó kolt meny as  szo nyát
s a nyelv el sza ba dult ön tör vé nye
az ör vény be vis  sza ra gad ja
fel cse rélt ön ma gát

 nyíl hat-e még szó ra a szád?

resz ke teg, nya lánk, gyer me ki má sik ra vá ra ko zás –

har ma tos Jáz mi nok, Bog lár kák tán ca a haj na lért?

cso kor ba kö tött há la a ki ka ca gott lé te zé sért 
a kis lá nyos mi ér tek ze né vé ol dá sa kö té se 
amint  te be léd öm lök át 

(a me der be vis  sza ta lál-e még, ahol el apadt, mert part ta lan csor do gál,
ho gyan él a vi lág ra nyúj tó zott, ha sza ka dás nél kül nem bír ja to vább)

 vis  sza nyel néd foly ton —--
 mert min den csepp hez túl mély me der tar to zik

óv ni a mond ha tat lant rá erõ sö dõ zu ho gás ban
ami kor fel hõ sza kad a föld re pá rá ban csil lan
ös  sze te kin te tünk sé tá lunk át a té ren más ban
ott hon egy más ban õriz ni hogy nász idõ il lan

ott aka rok árad ni min den tor ko lat ban, vagy a holt ág ba vis  sza zu bog ni, hogy
ve led

ne
szök jön 

to vább


