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POL GÁR PÉ TER

is me ret len is ten
al kal mi 
ér dek lõ dõ va gyok
ke zem hez
gyü le ke ze ti vi rág
cson ka bál vány ta pad
ide ge nül ülök eb ben a tár sa ság ban

az élet ott hagy ta nyo mát
a sem mi volt az mi saj gott
aj kán azon nal ké szen állt a si ma szó
érez ve min den do log cél ta lan sá gát

szánt sa fel
ar co mat a vé res ve rej ték
vál toz zon kõ vé vi asz tes tem
ke zem be vas szö get ver je tek
hadd le gyek én a tit kos ál do zat

za va ros ál mok szun  nya dó dé mo na

új já szü le tés
rej tek he lyén pi hen a hol nap

majd
hir te len ne ki fe szül a szél nek
szá ján a csönd va rá zsá val
magánytalan in dul
a ki je lö let len má sik úton
be le a fe ke te éj be

ar ca mez te len
fo gai kö zött va dul rág ja a ha lált

mély lé leg zet
a vég sõ le me rü lés elõtt
ta lán majd egy szer
új ra lá tom a szü le té sem
pa tak vi zé ben tük rö zõ döm
élek
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tü kör kép
ki szá radt
vi asz tó csá ban ka lim pá lok
szár nya mon al vadt vér
kí ván csi szem pár pi hen

a vágy
ki et len csönd jé bõl
buk kant elõ
sze mé ben
ál ma tag köd ci ká zott
ha ját át ned ve sí tet te
a ve rej ték

ott set ten ke dett kö rü löt tem
vé gig mar ta tes te met
szá ján ki bug  gyant a szó

ne si ess ba rá tom
a fáj da lom utá nad sza lad
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