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változtatni kívánó 
csupa szomorúság.

*

Szót kell váltani néha és
haszontalan följegyzéseket írni.
Pedig csak nyílni szeretnék,
mint a keserű bokor.
Bozontosan csak arra figyelni, amire ő:
a ráereszkedő harmatra
és a fura legyekre.

*

Félóránként idevetődik valaki, 
akár egy varróműhelybe, ahol 
a nem sokkal nemesebb anyagú 
életet szabják.

Elégedetlen arccal jövök ki. 
Ő dolgozott – azt mondja – egész délelőtt.

A ház előtt elsuhan 
a bokorig felcsapó madár. 
Gágogva, mintha legalább 
a végtelenbe lendítené magát.

*

Ülsz, mint egy gyerekrajz, 
naivan és bután. 
Összeesel, hátrabuksz, 
felesleges bukfenceket csinálsz. 
Ügyetlenül lógsz a levegőben. 
Csupa értelmetlenség 
és érthetetlenség vagy. 
Minden logika nélkül való. 
De éppen ettől válsz 
egyre nélkülönböztethetetlenebbé.

*

Ülj csak a küszöbömön 
egyre hegyesedő 
s egyre magasabban 
az egekbe túró orral. 
Csupám!
Az ég küszöbén állok én is 
ugyanolyan kíváncsian.

Bodosi György

Csupa

Találtam forgatás közben 
a kertben egy kőmalacot. 
Csupának nevezem. 
Szavaim morzsáival etetem. 
Ha meghízik, levágom, 
s meghívlak benneteket 
toros vacsorára.

*

A magasba néz, mégis a földet túrja. 
Kitúr valamit mindennap nekem, 
s nem csak a csillagvilágból.

Nem én etetem, ő etet és éltet engem.
Mi az, amit én vethetek elé?
Egy marék morzsolt kukoricaszem.

Hűségesen föleszi mindet,
míg én emészthetetlen gondokkal vesződök,
miket az ő létezése dob elém.

*

Egészen benő minket az erdő – 
azt mondja. Persze évekig 
nem is járt arra. Azt viszont 
már nem veszi észre, hogy 
mi is egészen benőttünk 
egy másikat, egy minket is 
alattomosan benövő erdőt, 
ahová kijárunk, akár a vadak 
egymástól rettegve, elbújva is.

*

Csupa düh vagy, csupa keserűség, 
csupa bánat, csupa magyarázhatatlan 
szorongás, csupa szomorúság, 
csupa hiába küzdés, harag, ellenszegülés. 
Csupa kérlelhetetlenség, sikertelenség. 
Csupa rombolás, újra nekikezdés. 
A világot csupa derűvé 
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*

Indulj! Ne, mért nem mégy? Rohanj! 
Oda, ahová való vagy: közé! 
Tülköl otromba kürtjén a kanász. 
Várnak a többiek, hogy 
csörtetve, visítva 
törtess igazi pocsolyák felé.

De csak állsz itt. 
Engem bosszantva, hegyes 
orrod az égnek fordítod, 
azt túrva csupán.

*

Akkor vagyok a legtevékenyebb, 
amikor szinte semmit sem teszek, 
magam se odébb téve, figyelek 
a csöndre, mely egyre közelebb 
visz a tárgyakhoz, a dolgokhoz és 
önmagamhoz is mindig közelebb.

*

Az orrából se vetetek le!
A hátát se faragtatom meredekebbre!
A lábát se rövidebbre!
Csupa olyan marad, amilyennek találtam!
Titeket is kérlek:
ne akarjatok még mindig
változtatni rajtam!

*

Miért szeretem a földet? Sorolom:
Senki nem nyílott előttem ki így,
boldogan felfedve minden hajlatát.

Hogy tűri még most is lábam taposó nyomát! 
Kezem szapora ütlegét! Ásót, kapát, 
nehéz ekét szúrtam tövig belé!

Nem bánom és őt se zavarja, hogy 
testén megannyiakkal osztozom.

*

Jeleket kívánsz?
Nincs semmim, 
csak te magad.

Egy kép némasága, 
melybe mindkettőnk belefér.

*

Szórni kellett egész nap a havat, 
hogy kinyithassuk végre az utat. 
De nem érkezett hozzánk senki sem. 
Azaz, hogy hátul a szűz maradt havon 
láttunk egy nyomot. Azon az úton 
ott mégis megjöhetett.

*

Általad óvtam meg 
magamat önmagamtól. 
Olyan lettél s olyan vagyok, 
mint egy szabály, 
amely soha nem érvényes.

*

Szedd össze vázlataidat!

Mintha egy gyermeket, 
gügyögni sem tud, olyant...

Mintha egy vadnyulat... 
– remegve biztosabb...

Azt a madarat, a levelet, 
aki egy szótól lehull...

*

Annyi közöm van hozzá,
hogy megkerestem őt,
hogy rátaláltam valahol
a kövek között.
És kiengedtem a kövek
és a szavak belsejéből.
De ilyen nagy útra nem megyek többé.

*

Értem jön ez a keleti szél, 
s mert könnyűvé váltam, 
átfúj a folyón.

Most mellemben viszlek, 
rejtetten, mint a szívverést.
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*

Semmit el nem fogadtam. 
Nem hagyatkozom senkire. 
Ahhoz van hozzátenni valóm, 
azt szeretném kiegészíteni, 
ami mindig elmarad. 
Ilyen egyedüllétről szólok, 
szavam folytatva köztetek.

Hallom a lódobogást
túlról. És tudom:
ezt fogom rólad mondani.

*

Együtt maradni korok 
elfelejtett játékaival. 
Behúzódni a dombok mögé.

Hallgatok. Leülök melléd. 
Letörlöm amúgy sem érthető 
képmásom jelét.


