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Wilhelm József

Doroslovo

Hadd, Hogy mEgérINtsEN a mErsz!

Mikor máskor?
Ha nem most, amikor illatokkal teli a teljesség,
amikor a suttogást apró zizzenésekkel töltheted, 
ez az utolsó alkalom,  
hogy lecsupaszítsd a sötétárnyalatú világot,  
s magadhoz szelídítsd a szilaj szavakat! 
 
Ennyivel kéne beérni?
Mert az utcalárma közt bolyongó csönd,
amiből annyi sincs, 
hogy egy pohár tele már nem lehet,  
nem tudja elejét venni a délibáb visszhangok forgatagának,
mely vágyaidat légnélküli zsákutcába tereli.

Feszengesd a sejléseket!
Lombosodik a lüktetés,
férkőzz zabolázatlan epekedéseid nyomába,
kutasd ki értelmét
a körülötted támadt érthetetlenségeknek!

Minden lélegzetvétellel vesződj,
a másod- és harmadrangú tanácsokkal 
gyújts alá, 
hadd füstöljön a gonosz,
akkor örülj,
ha szembetalálod magad az őserejű természettel!

Blöffölni ne,
de tromfolni merj!
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kIFEHérEdés

Életfogytiglan közönyös marad már számomra
a szemed sarkában számon tartott lefordíthatatlanság,
mint ahogy arra sem csodálkozom rá,
hogy vízpermetre bárkát tudsz építeni,
csak a mozdulataid akarom felbontani,
a kezed ívét szeretném az asztalra nyugtatni,
hallgatag pillantásodat
visszahozni,
és
eldönteni
mennyire mélyült el gondatlanságunk
önmagunk és egymás iránt.

Tűnődéseinkben alig idéződik a múlt,
éjjel holdbéli pompába takaródzunk,
ám
kibontatlanul fekszünk,
egyre érthetőbb,
hogy behorpad körülöttünk az idő,
mert szövődő
csendburkunkon kívül utópia tombol,
és olykori
beszélgetéseinkből
káprázat szivárog
szórakozottan.

Ördöngös csintalanság szaladgált közöttünk,
most avult egyenruhába bújt a láng,
szakadékba zuhant az édes hab, 
csupán bonyolult,
kifelé szúró pára
sebzi szánkat,
és 
fájdalmukban fel-felszisszennek
spontán szavaink.

Mégis,
háborítatlanul megvagyunk egymásnak,
a kimondatlan is elpusztul,
előbb-utóbb,
valahogy hátrahagyjuk az előhívott mozdulatlanságot,
és
a jelen bordázatát tapogatjuk már,
bár még …
dünnyögést keverünk a kifehéredésbe.

lEszállás a magas HINtalÓrÓl

Deresfejűvé lesz ez az év is,
bár még nem kulcsolta össze kezét a táj,
erős karjával a nyár vénasszonyait táncoltatja épp,
de a fákon már csak káprázat az érett gyümölcs,
ami tegnap,
tegnapelőtt gyöngyházfényével mustráltatta magát, 
robotol az idő,
csigaformába sodoródik a nyárutó pora,
miközben az ősz megszüli első ikreit,
rőt- és aranyhajú lánykák mosolyognak a faágak közt,
akik riadtan kapják fel tekintetüket,
egy-egy degeszre tömött felhő dirigál az égen, 
borzalmasakat mordul,
de egyelőre gyorsan meghátrál,
könnyed eleganciával káprázik a Nap,
az emberek apraját-nagyját a hűvös oldalakra hajtja,
még nekigyürkőzik,
ám a tömeg csak neveti már.

Korábban hull talajba az alkony,
táguló rés szalad az esthomályon át,
riasztó sejtések szelik idétlenül a langymeleg levegőt,
a jövő rejtelmei olykor 
megkondítják a pillantásokat!

A mát épp elárverezik:
lesivadász áll félrehajolva, 
szakértőn,
vigyorogva.

Értesüléseit még magában tartja!


