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PÉK PÁL

Álom vesz tõ
Kel lett a perc,
a nap vi lág az éj ben,
a tel jes ség,
az ál lan dó ság vá gya,
a szár nya lás, a hul lás csönd je
kel lett
e ha mis éden min den ál ma.

Kel lett a vi lág,
a nemvilág,
a sem mi kint, s mi bent ra gyog,
mi töm lö cök bõl föl da dog va
volt,
és új ra él ni fog,

mi sül  lye dõ ben, oda át
kez di csak , ha még is
ün ne pe ink mocs ká val a va ló
vis  sza rém lik,
ha on nan jön,
mi el nem moz dul –

Mint Ve ro ni ka-ken dõ
fe de zi el föl dün ket,
hol meg szü let ni ké sõ.

A má sik ég táj em be re
Aki ott, csak fo nák-ma ga,
szó-mo csok ban vac kol rég,
s moz du la ta de le jé ben
ron tás – Ahogy vis  sza lép,
meg ér ti, hogy rá vall min den:
út, s aho va vis  sza jut;
öl ni, hal ni, ahol egy kor
ha zud ni is ki ta nult,
ahol vég re, ki for gat va
in dul hat a sem mi be,
nem tud va, hogy ve le tart
egy má sik ég táj em be re,
ki nek kert jét, szen  nye sét se
fe de zi el új ka rám,
kit a sor sa hõ köl tet, mert
ha zá ja nem, há za áll,
ki tá vo lo dón öle li
még azt, amit csak köl csön
egy ár va is ten já té ka ként
ka pott e mú ló föl dön.
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Exceptio
ott függ a hold a
cson ka fá kon s ve le ott
ki árny ba dölt

kit az évek jég-
ve ré se kí sér tett s menny
aho gyan ös  sze tört

kit szó sar kallt de
éj vir rasz tott s je le ne
lett holt ma laszt

ki tud ta jól hogy
maszk ja csu pán a ben ne
fo gant em ber arc

Mi szem be jön
„… ma gam ba csu kó dom.”

(Sza bó Lõ rinc)

Har mad szor is be ko po gok hoz zád:
üres szo bák és ha lott tér –
Vé gül ahol tal pig le vet kez tem,
ért ve, ki vol tam, úgy sem él.

Alá zot tan fe küd tem egy kert ben,
fö löt tem né mán vir rasz tott a Nap –
Ár nya mö gött la pult min den élõ,
s mit elém lö kött ott a pil la nat,

hogy álom vagy tán, szob ra az idõ nek,
ti tok kal vert – Így köl tö zöl be lém,
ki me ze i det hét na pig ke rül ve
ku por gok már a sze lek te nye rén.

Sem mi vol tam, min den let tem ben ned:
bol dog fény meg csor ba kõ –
A pusz ta sá got aki lát ja új ra,
s pok la i ból ami majd ki nõ,

hogy fo gyat ko zik ma gá ban a lé lek,
s olyan lesz az, hogy ha meg ha lok,
mint uta zó nak föld, ahon nan egy re
szem be jön, ki ve le ván do rolt.


