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ÁGOS TON CSIL LA

Haikuk az esõ ben
Oda kinn ha gyott
rét-, ku tya-, vil lám sza gú
el ázott szal ma.

Csi ga sze mek be
vis  sza pis lo gó esõk,
s ben nük a haj nal.

Sza ka dó szö vet:
fo lyók lá bai alatt
ka vi csok sír nak.

Éb re dés
A vég te len már-már en ged.
Most nincs mit ten ni: vár ni.
Egy per ga men nek meg nyú zott
ál lat pers pek tí vái.

•
Fel kel tél reg gel, és
pár ná don ott ma radt
ki csit az éb re dés,
a hu zat ra ra gadt
le va kar ha tat lan,
mor zsá nyi ál mok kal:

egy fe jed rõl to vább pot  tya nó esõ csepp.
Egy korty nyi vér he lyett be adott cék la lé.
Egy cel lux szal ös  sze ra gasz tott kár tya vár.
Egy nyúl te tem he lye a bû vész ka lap ban.
Egy fü le le tö ré sét si ra tó bög re.
Egy ne on csõ rez gé sé nek meg szo ká sa.
Egy szag ta lan és fe ke te-fe hér ró zsa.
Egy hang és egy dal lam üte mes ha lá la.
Egy pa pír an gyal ka par ti zán sze mek kel.
Egy bon-bo nos do boz ba cso ma golt szán dék.
Egy ne ve tés spirometriás gör bé je.
Egy le csó nak meg fõ zött hagy ma héj-lé lek.
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Ta vasz lé pés
Egy re na gyobb a ta vasz láb nyo ma,
már a vér szil vák ve rej té ke zõ
vi rág ko ro ná ja áz tat, lom ha
tánc cal szem hé jam alá ér ke zik
pár fo ton: ve szet tül édes min den.

Áp ri lis ban élet ké pes a csend,
hol dak ból gyúj tom a rõ zse tü zet,
csil la gok ból lesz za kók ra pa tent,

és egy le pré selt ár va csa lán nal
meg te lik a nagy, ta va szi fü zet.

Vá rás
Mi ó ta vár az asz ta lon
egy bög re tej s ben ne egy légy.
Má sért-má sért.

Én vár ta lak.
Csak tud ni akar tam, hogy ná-
lam egy kis kö teg spár ga bab
töb bet ér-e?

Már fá ra dok.
Egy ki me rült ma ri o nett-
ba ba is meg pi hen het?
Idõm van még,
egy szer meg nyug szik a tej
és vi ta min ja i ban majd
Ér ted nõ nek az ódák.

Most el adok min dent.
Egy pan to mim bo hóc el ját szik a 
sem mi vel is, igaz? 
Né ha ki lóg a kóc, züm mög a csend.
Ilyen kor is sze retsz?
Vagy ves sek le mindent? De én
Szé gyen lõs va gyok elõt ted,
mint le fe lej tett éke zet 
alatt a csu pasz be tû.


