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SZA KÁCS ESZ TER

Le ál ló sáv
(Te rep nap ló)

„Ugyan az a né hány vis  sza té rõ mo no ton kér dés
csak . Hogy mi ez, mit je lent, mi tör té nik. Ez
a há rom kér dés, és rög tön a há rom vá lasz is,
hogy sem mi, sem mit, sem mi.”

„Mert le het egy lát vány ima”

Gyõrffy Ákos

Az út mel lõl, ahol lépesmézet és szap pan ból
fa ra gott is te ne ket árul a mo soly gó, fél ke gyel mû fiú,
ma is el ol vas suk az alat tunk a völgy ben kö vek bõl ki ra kott,
is me ret len nyel vû mon da tot, amit éj sza kán ként
a fü lünk be sut tog va la ki.

Vé res kés a ker ti asz ta lon. Né hány pik kely a pen gé re ta pad va.
S ahogy a foly ta tás re mé nyé ben szá mol juk ma gunk ban
a tá vo li ha rang üté se ket, akár a szív ve rést.

Tal pig a vi rág zó jáz mi nok il la tá ban.
Tal pig a vi rág zó jáz mi nok il la tá ban.

Duz zadt, ki ha sa dó szil vák a vaj szín cse rép tá lon.
Iko nok ara nyát kép ze lem be szél ge té sünk mö gé.

Taj té kos, zöld ten ger elõtt
a hul lám tö rõ ként hasz nált, le dön tött szob rok
va kí tó, fe hér tes te.

A sí rok közt bók lász va a fény ké pe ket né zem,
mint ha egy ar cot ke res nék, ami az enyém is le het ne,
de nem ta lá lok mást, csak há tul a fal mel lett
egy csu kott sze mû, arc for má jú kö vet.

Lefeküdni a földre a hatalmas fenyõfák alatt.
Belesimulni a tájba, mint egy megnyugtató ölelésbe.

A spa let ta ré se in át be fúj a szél szo bám ba,
és ma gá val hoz za a ten gert: ha lász bár kák pö fö gé sét,
si rá lyok ri kol to zá sát, a hul lám ve rés mo ra ját;
a fo lya ma to san is mét lõ dõ mon da to kat,
amik re egy szer sem tu dok fe lel ni.

Vé gig az úton a szél tör del te, meg je lölt fák kö zött.
Le ülök egy szik lá ra, né zem a nap fény ben vil ló dzó vi zet.
Úgy va gyok csak je len, mint egy álom ban,
vagy mint az em lék ben, ami rõl egy szer ál mod ni fo gok.

Fõ nix
A kert ben a tûz he lyén fe ke te kör.
Kor mos láb nyo ma im vé gig a te ra szon.
Mint aki az égõ álom ból jön,
ál lok az aj tó ban, és né zem, ahogy al szom az ágy ban.


