
Rögnyi ég

anyámnak, Semelének

Ha belsõ égbolt
Rejtett hûse izzik;
Szisszenjen kénnyelven,
Nem mozdul – tisztul a csont.
Mindig akad egy nyílás
Égre látni.
Boltozatát ha kibontják,
Fehér aranyrögként ragyog.
S már csak
Egy csepp könny, hogy szemet
Vakító por,
Egyetlen fal, hogy hûvösen
Izzó vakolat legyen.

Hegyi Botos Attila

rögnyi Ég
(Részletek)
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Quis ut Deus

“Ekképpen hátatok mögé hajítsátok e köveket.”
Themisnek Deucalionhoz és Pyrrhához intézett szavaiból

…akkor bocsájtottam meg a víznek

negyvennapnyi halál után, melyet feledni elegendõ volt egyetlen pillanat.
Nem volt oly égzendítõ, mint képzeltem egykoron.

végtelenül csöndesen

váltak el égi és földi vizek, s pillanthattam elõször vízrõl fölkelni napot.
Már nem kerestem jeleket. Ugyan hol volt már az egykori tébolyult ujjongás,
s az azt követõ õrjöngés, mikor rádöbbentem, mit magam körül látok,
pusztán magam lábnyomai? Ám hajam visszabarnulását mégis… apró
mosollyal fogadtam, amint moszatcsomóként láttam lebegni egy éjbõl itt
maradt sarok, az apró, árnyas üreg tükre felett.

már tudtam

csak halálon innen volt idõm emberként járni Hádész ösvényeit.
Már tudtam, e keserû víznek mértéke: gyilkos sugaramra tûzött,
alávetett magam lehetek. Hogy az egyetlen súly, melyben mérõ és
megmért eggyé válik, mozgásom örvénye, zene, s csak elhajított
pajzsomon képzõdnek hangmintázatok.
Hogy e szív csak ekként édesülhet.

többé nem méricskéltem

hát, s feledtem elhunytak   -t mormogó bölcselmeit. Hideget, meleget.
Feketét, fehéret. A két serpenyõt. Többé nem kívántam fölkorbácsolni a
vizet. Csak újra meg újra elengedni – visszatérni az apró forráshoz, atyám
házához, meztelenségben égõ karsztcsúcsok közé, honnan égtõl feszülõ kékje
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még éppen látható. Hogy végre köszönetet rebeghessek a szivárványért, elengedve
galambszemû Eurüdikét, liliommal köszöntve szívem hollószín, feloldozott másikát.

ezúttal elfogadva

csak egymást ölelõ kötése, oldása – víznek színe, mint annak elõtte, eztán se lesz.

Bordal

(Deucalion énekeibõl)

Mit ég vetett, érlelt, fának
gyilkos gyöngyét csodáld
elfogulatlan. Tovább ne gondolj,
s rettegd, ha híján arany sarlónak,
len könnyû vásznának,
földre tapintatlan ujjadtól hull.
Ám félve nevelt,
áldott gyümölcsöd
tapodják, s fakasszák bár
illetlen lábak: ereid folyását
hagyd tikkadt istenekre – s vigadj;
Rögre ha löttyen a bor!
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