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ÁGH IST VÁN

Nap pa li álom
Ha lott ba rá tok em lé ké re

Mos ta ná ban olyan hos  szú a nap pal,
a ré gi már két szer is be le fér ne,
még is ke ve sebb órát töl tök éb ren,
mint amen  nyit a vi lá gos ban al va,
ál mom ta lán az Is ten bün te té se, 
mert drá ga aján dé kát elpazarlom,
hát meg va ló sul vé gül a gye rek kor
sö tét kép zel me, pok la vol ta kép pen.

Mint ha el fek võ kap kod na az ágyon
fo gódz ko dó ért, s ha nincs más se gít ség,
fog nám a fényt a tö vén, de a vé gén
ló gó, sza kadt cér na szá lat bab rá lom,
ál ma ta gon, és akár mint az ár va
kis ded, ki be le me rül ön fe led ten
ke ze dol gá ba, s még ak kor is in nen
ját szik, mi kor el ju tott oda át ra.

Míg ar ra vár nék, jár ja át gyû rõ dött
tes tem a vér, már in dul nak a tár gyak,
mint ha va la mi fényeres káp rá zat
kö ze led té re rán dul na a bõ röm,
s majd égõ visz ke té se ki üt raj tam,
el éri lágy ré sze i met a zagy va
má kony, és föl száll szí vem bõl agyam ba
egy csöpp ha lál, és vissz han goz va puk kan

le csap va min dent, ki ég, mint a vil lany-
kör te szo kott fö löt tem, e sö tét ség
még is ijesz tõbb min den más sö tét nél,
mint ha vi lág alud na ki mi at tam,
s az ûri éj át hat ja és föl old ja 
csont ja i mat, s bor zasz tó hi ány ér zet
áll a szív be, s min den lé leg zet vé tel
a ful la dás iszo nya tát sí pol ja.

Ez már nem is az Is ten bün te té se,
in kább ke gyet len túl élõ  gya kor lat,
hogy majd ne fáj jon, ami azon túl van,
mi köz ben ér zé ke im em lé ké vel
föl fog ha tom sem mi vé sül  lye dé sem,
még evi lá gi tu dat tal, kü lön ben
ho gyan is lát nám né ma ság ba süp pedt
ha lot ta im, akik fe lém se néz nek.


