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LOSCHITZ FE RENC

Tel jes év szak ok
Hogy a szín tisz ta saj ná lat kitessék,
mert ha nyag õsz – klas  szi kus idõk! –
bo rong ja be a ré gi nek hitt es tét,
elõbb érez tem a súr ló fényt, elõbb

a bal lon alá be tû zõ ve rõ fényt,
mint a le vél hul la tó fák ne szét:
tel jes év szak ok sú lyá val ön ként
a me di ter rán flasz te ren az ég.

Nincs kön  nyû nyár, csak el vi sel he tõ en
egy sze rû: nap süt, fény lik és ra gyog.
Szik rá zó bu rok az ég bolt fö löt tem,
alább fa lomb és én ma gam va gyok.

A part
A bár ká ból ki bon tott szö gek, fer de lé cek
új hát te ré ben sá vos, fe hér vil la-fal.
Pezs dül a rit ka pá zsit, he ves lég ka nyar
for dul az ud var ba. Az út ról be jön, ér zed.

To long a szél és a ten ger em lé ke ös  sze:
ez a víz mo raj. Le omol va: zu ha tag.
A bár ka sül  lyedt. Lent, a mély ség volt a vad,
a szé les, ég bolt nyi táj lu bic kolt fö löt te.

Már a ned ves fá kat tá maszt ha tod ne ki
a vil la-fal nak. Ha vol tak más õrei
a túl élés nek, õk vol tak azok, da col va.

Most a nagy, le csu pa szí tott vi rág fe jek,
fel hõk, so vány je ge nyék so ra át le beg
új ra fö löt ted –  lé ted film jé ben a koc ka.

Le beg te tés
Ez a szél jár ta ház fö löt ti éj
amit hos  szan ma gá ba rán tott,
csak le beg tet ve en ge di alá,
hull ja nak, mint fé mes szi lán kok,

amik épp a sö tét tel tûn tek el,
egy álom mal, álom he lyet ti kép pel,
ami ke cseg tet, hogy gyö nyört is ad,
mi köz ben ke se rû bor ral ven dé gel.


