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TA KÁCS NÁN DOR

Észa ki ki tett ség
A szo ba, amit le het bör tön nek és me ne dék nek
ne vez ni. A nyi kor gó ha jó pad ló lép te im alatt.
Dü hí tõ kény sze rem, hogy el gon dol jam,
hány fé le kép pen tud nék el me sél ni egy ró lad
szó ló tör té ne tet. A kö zel ben a hold, amit
do hány zás köz ben néz ni le het, és biz to san
lá tod te is, dé li es fek vé sû szö ged bõl.
Nem gon do lok rád, de ha még is jön nél,
nem ta lál nál a par ton, sark ku ta tó öl tö zék ben.
Be ha józ tam. Nyi kor gó ha jó pad lóm mal,
té bo lyult fan tá zi ám mal, Észa kon.

A sark ku ta tó ál ma
Azt mond ja, min den éj sza ka
egy nõ lép te it hall ja a jég he gyek
fe lõl. Át vo nul fa gyott in ge ink alatt,
las sít a ka bin ab la kok nál, a tat nál
ácso rog. A fér fi tud ja, hogy min dig
vi lá gos van, még is fél éj sza ka ki men ni,
hát ha a nõ haj na lig ottmarad, s csak
a szán hú zók éb re dé se kor söp ri szét
a jég he gyek fe lé ap ró nyo ma it.

Sark kö ri éj sza ka
A csönd, amit a sark ku ta tó an nak
ne vez het. Ku tyái, akik kel csak a szél
já rá sá ra fi gyel nek, ál ma ik ter hé tõl men te sen,
mert a fe hér éj sza ká ban egy szí nû ek let tek
gon do la ta ik. A más na pi lá to ga tó, aki majd
a ha jó tat já nál meg áll. Egy az olyan lé te zõk
kö zül, akik ilyen mes  szi re szo rul tak. Akik nek
kar ja lég ne mû, hang juk hall ha tat lan, és szik rá zó
hó bo rít ja sö tét ha ju kat. A ta lál ko zás kor ho gyan
bol do gul nak? Ki ad hat a má sik nak me ne dé ket,
ha fel is mer ték ro kon sá gu kat?
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Nap pal és éj sza ka
Nap pal ma da rak ül tek min de nütt,
a szé kek kar fá in, a pad lón és aj tó ink
fö lött. Lép te ink ne szé re éj jel ki rö pül tek,
és fá radt han gon éne kel ni kezd tek. Éb re dé sünk
el sõ per ce i ben csi tult el a szél, a ma da rak
el hall gat tak, most bõ rünk ben al sza nak.

A leg hi de gebb nap
Ma gas fák kal ál mo dom. Óv nom kell
ép sé gü ket, föl szed nem a hul ló ága kat.
Ha son ló vá vá lok ön ma gam hoz, ná lad
jár nak gon do la ta im. Az ab lak táb lá hoz ér ni.
Fel me le gí te ni a vi zet. Fel idéz ni egyet len
vo ná so dat, és em lé kez ni kí ván sá ga im ra,
ha hol nap fel éb re dek.
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