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Virág Barna

Bika hava

    Újra jó lesz ez itt, néz szét
    ibolyák kék szemeivel a tavasz,
    jó lesz ez itt, csobogja olvadó jég alól a patak,
    a szellő stafétaként adja tovább a nyárnak.
    Arénájából a hagyománynak,
    csorba szarvát fitogtatva, kitört egy bika.
    Ezzel, az esős napok homlokzatán
    megbillentek az események.
    Becserkészni, azonnal rakja a megszokás
    vas-cölöpjeit egy torreádor... Júdáshad
    baktat mögötte... A hovatartozás kérdését
    elnapolták... Megtorpant paták topognak
    az egyedüllétben és tágra-nyílt szemekkel
    a jóhiszeműségbe kapaszkodnak szavai...

...Lám ismét porba rakom a győzelmet
Ezt az örök merni-akarást
Csírázó magvait az indulásnak
Az üszkös vágy szikra-villanását
Mellébeszélésünk dohos falain át
Tegnapjaink megkövezett szívverésének
Kikosarazott patakcsobogását
Tarkón-lőtt hitem vérapadásában
Védetlenségem széttépett hálójával hurokba kötni
Nyers erőm fitogtatásait
Mint egy távoli toronyóra ütését
A visszhang lyukas markával megfogni
Mértani kiszabottságunk hontalan álmát
Felkavart szópelyheit az érzékenységnek
Megkövesedett voltunk csigatengelyéből mert
A leülepedett porban már nincs lezuhanás
(A lerakódó megszokás terhe húz még)
Úgy hogy a porszem már csak fölszállhat
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Mint a félvezetők összezsugorított világában
Egy parányi germánium lapocska
Szívének szögezett tűhegy értelmet
S irányt ad
A vad áramlatok tornádóiból
Az integrált áramkörök mikro-egén...

    Nem. Nem véletlen ez a hasonlat,
    mert minden mozgás a holtpont
    kizökkentése habozásaink melegágyából
    magunknak és a rendnek.

Igen
Levetni ezt a rozsda-ácsorgást
Az acélszegélyen
Nem véd meg
Nem tette soha
Csak mi hittük hogy megóv a burok
De egyre tanuljuk hogy jobb pajzs
A szív melege
Küszöbök előtt poroszkálóknak
Ajtónyitás erőt gyűjteni

Ez volna az új színárnyalat
Eldobott fegyverzetünkből serkenő
Új hang vihar-csiszolta csillogás
Vad erők bilincse
Zabolátlanságunkra béklyó
A bennünk portyázó irányok
És virrasztó zöld lámpái az aggodalomnak
Hazahozó utak
És az újra távozások
De ne csak a sötétséget szapuld
Rakj tüzet fényt útjelzőnek...
És...

    Beérték... Terelik...
    Már rendezi eszközeit egy bakó...

    Utóirat:
    „Lesz még tavasz, de az más tavasz lesz,
    s nem is emlékezik miránk...”

    Babits Mihály
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Oroszlán hava

Közönyöd tétlenségéből
Elmulasztott tett
Tenyered térképén
Fehér folt csupán
– Hic sunt leones – 
És nyüszítés
Ha tébolyult kedvében
Rád rivall a hang
Csak úgy
A visszhang kedvéért
Vagy megcsilingeltét
A Hatalmas
Kirázza belőled a jajt
Akkor is itt maradni
Annyi a hely
Amennyit talpalatnyi hited
Négyszögéből belát tekinteted
De nem elég
A sötétség falára festett fény
Az ijedelmet
Dallal hessegetni
Összekuporgatott hitünket kell
Újraedzeni a máglyán
S itt maradni oroszlánnak
Hogy mindennapi kenyerünkre
Higgadt vetésünk legyen a válasz
S otthonunkból
Ne legyen
– Senki földje – 
Elhagyatott kopár táj...
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Szemedben Írisz játszik

 Mindig először az illatod érkezik
 A kutyánkat viszi táncba
 S ő boldogan kering farkát csóválva
 Még úgy ötven lépés
 Az ajtózár zörren – fény van
 Mosolyod ragyog szemeimben...

Szemedben tükörképét találja a nyári ég
S mélységétől elszédül aki ráhajol
Reménytelenül elveszett az
Akin a szemedet hagyod

Én is

Azért fuldoklom ma egyre jobban
Mert kékjéből magamnak lopni tudtam
De mélysége megfogott

S így vasra verve éget
Szerelmek izzó tüzével
Emészt szúr s csak akkor élek
Ha langyos tekinteteddel becézgetsz

Szemedben otthont találtak a csillagok
Melyeknek szűk az esti ég
A sújtó villám
A vulkánok tüze
Minden szemedben ég

Szemed mélyében kúsznak a felhők
A könnyek
A mérges zivatar
Fehér homlokod alatt
Mindig Írisz játszik
Ha szívedben öröm jókedv fakad


