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PIN TÉR SÁN DOR

Gra vi tá ci ós matt
Meg an  nyi test té vált gon do lat: sza vak
Zu han nak a hi bisz kusz-il la tú al ko nyat ban.
A szél új ra meg új ra fel kap ja õket,
Nem en ge di, hogy föl det ér je nek. Úgy csüng nek
Szám szé lén, olyan la za kö tõ dés sel, mint
Esõ után fa ágon víz csep pek: ezüs tös bar kák.
Le gyen bár ha mis vagy jólhangolt a szó, egy ként
Tör az ég re, hi á ba: az Ûr tö mör fa lá ról
Vis  sza pat tan va la men  nyi, hogy csu pa vissz hang, le gyen bár
Be lát ha tat lan, a bír ha tó tér. Szél-mosta
Tes tük föl det még se ér, len gé sük sza bad, fül tõ tõl
Fül tõ ig. A fé lig gon dolt sza va kat úgy tart ja
Sakk ban a jö ven dölt mély, hogy tes tük nem mú ló
Üve gé be zár va örök re ott áll New ton:
A ke zé ben to jás, az zal mé ri az idõt, míg
Zseb órá ja pu há ra fõ. A meg sem gon dolt sza va kon
Susz ter mat tal gyõz a gra vi tá ció, hogy
Eg  gyé vál ja nak tél be der me dõ szí vé vel a föld nek.

Ma gam nak
Át kell hogy zö rögj a bi zony ta lan ba. Ma gad
Mö gött hagy va min dent, mi tá masz, mi
Szi lár dan tar ta ná a vers épü le tét, hogy szét

Ne hull jon, mi ként az el me, ha rá kat tan
A fel fog ha tat lan ra, a tûr he tet len be ha át csi kor dul.
Fo gó dzót kell ta lálj a szét esés ben (a rend is

Ká osz, a ká osz is rend), meg kell ke resd az angelust
A hor ror vá kuu má ban, fel lel ni a vé let len ben
A szük ség sze rût. Mint ha az el ke rül he tet len ma ga is

Nem af fé le lán co la ta vol na meg an  nyi, az idõ
Tes té re fo nó dó eset le ges nek. Ami ala nyi
Jo gon tûr he tet len, ta lán csak is te ni

Té ve dés. Fi gye lem la zu lás, mely ben
Nem a ne kik szánt hely re ke rül nek a dol gok:
Le vél nõ ki a kõ bõl, az ága kon lé leg zõ ame tiszt.

Ka rold át tes ted dé a fel fog ha tat lant, ma da rát
Bát ran le beg tesd re mény és ret te net kö zött.
A tu dat pók há ló ra fû zött gyöngy sze me it

Ne ked kell ös  sze szed ni, ha fo na luk sza kad va
Szét gu rul nak. Je len tés ron csok a sza vak há za i ban,
Még is je lek, hogy vis  sza si mulj a bi zo nyos ba,

Ha vis  sza fo gad a Tör vény, mely nek ör vény lõ tes té bõl ki sza kad tál.


