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KARÁTH ANI TA

olvadás.pont
épít ke zem
ez lesz a há zam
min den tég lá ját
sze mé lye sen is me rem
szé les re tá rom az aj tót
két szár nyú ab la ka i mon át
ki-be áram lik majd
min den fé le fény
na rancs sár gán iz zad
a nyár es ti bal kon
és ala kod al ko nyi kon túr ja
tû nik fel a kert ka pu nál
pon to san a terv rajz sze rint
a han gyák vo nu lá sá tól
zamiám mély zöld le ve le in át
fo né má id egy más után já ig
min den olyan is me rõs
és víz mo le ku lák cso dá la tos
rend sze rét rej tik a csö vek
es te ven dé gek jön nek
és a te á ban a méz
majd pont úgy ol vad el
ahogy te kin te ted
oly kor a pin ce szint tõl
a pad lás té rig emel

lámpa.oltás
Ez a har ma dik hold fo gyat ko zás a hé ten.
Az ab ro szon ap ró vi asz mas  sza–
a szö vet be is  sza ép pen.
Az áram meg inog a zsi nór ban,
ahogy ve led szem ben ülök,
és a ha mu tar tó ban ki hunyt égi tes tek po ra.
Nincs már több idõnk együtt,
nem tud juk el dön te ni, 
hogy min dig vagy so ha,
pe dig ál mom ban ott volt a mes ter
és kér dez het tem vol na,
de a hang meg akadt a tor ko mon–
ke gyet len– szép ho mok tö vis.
A lám pa kö rül el tû nik az ud var,
már lát ni sem le het–
só haj tá sa id ki olt ják fé nye met.
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Paradis perdu
(à Marc Augé)

a pa ra di csom
sû rû lég köb mé te re i ben
gyor sab ban gyógy ul nak a se bek
és a ci põk szá mo zá sa is kon ver ti bi lis
ami kor ar ra sé tá lok
a pos ta lá dá kon vé gig ol va som
hogy kik lak nak ott
– kovács, sza bó, ivánkovits –
a lép csõ ház ban dzse kim 
be is  sza vé gül a do hány il la tot
sej tem már hogy a menny or szág nemhely
ha nem egy má sik tu dat ál la pot


