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SZA BÓ T. AN NA

Nincs csak a
Ró zsa szín zen gés, fe hér vi tor lák,
szár nyak a szél be re pül ni, vi rág por,
tárt ke hely il la ta ég, csu pa hí vás,
fel fe le tör, nincs törzs, se gyö kér,
trá gya, esõ víz, cson tok a mély ben,
nincs – csak a len gés, len ge de zés van,
hí mes ha zug ság, föld re szállt fel hõ,
fe hér szi rom köd, jó sza gú vak ság.

Jó a fi nom bõr, jó a me leg száj,
jó a he ves vér ára ma, rin gás,
egy más ba ölt ve, ös  sze fo nód va,
egy más ból in ni, ma gunk le vet ni, 
el rúg ni tal punk alól a föl det,
nem lát ni sem mit, köd be fú ród ni,
fel, vagy le, fel, le, fe led ni, fel, le,
egy más ra varr ni sa ját ha lá lunk.

Ez az
Itt van, ez az. A szív meg ug rik, most ki hagy, egy szer re fel éb redsz.
Ki lök a szik lás, la kat lan part ra, né zed a csíkoshátú sö té tet.
A hang, a hang, a hang hi ány zik, a ház polifón szu szo gá sa.
Ez az, itt van, most egye dül vagy, ti ed a vir rasz tók tu dá sa.

Va la kit óv nál, si mo gat nál, va la ki si mo gat na, óv na.
Be zu han nál egy má sik test be, ha most ve led va la ki vol na.
Ér zed, moz dul a víz utá nad, eb ben a perc ben csúsz ni kez desz.
Itt van, ez az: va la mi vé ge, mert va la mi tör tén ni kez dett.


