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SIMÁNDI ÁGNES

 

helyzet/ jelent/ és/

most útra kelnek

velem a kövek

viszem magammal

szavaid a télbe

mert holnapra

pokrócot rázhat

bennem

az emlékezés

s oly könnyû

elveszni nélküled

*

jelzéseket írtam a falra

hogy visszafordulj

álmaink nyarába

vetkõzõ tudattal

követeljem a jussot

amit kikérni jaj

nem szabad

olyan ez mintha holnapra

szétszakadna a kárpit

s fény helyett

csak agóniáját néznénk

a felszín mögötti ûrnek

*

vágy volt minden –

vészhelyzet

tilalmak erdejében

madarak tévedtek el

kacéran bontottad

szárnyaid –

megérkezem

a télbe

megérkezem
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szökés

elszöksz a búcsúzás

elõl

a távolság mondod

csak annak létezik

aki feladja

januárban az ember

a jégvirágot

is becézgeti
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az erdõ anatómiája

         ikremnek…

 

vegyük elsõként mi is a fákat

és a bokrokat majd késõbb

a csapásokat de most

a tisztást a reggeli fényben

ahonnan indultál

szinte kert volt bár az alsó

rétegek felõl közelítve

mindig is tudtad hogy

ez erdõ és át kell jutni rajta

lehetõleg még a napnyugta

elõtti lázban hogy érezni

tudd a szürkület tücskeit

s az elnyugvó állatok

álomba szenderülését figyeld

*

mindig is tudtad hogy

ez erdõ és átjutni rajta

maga a megismerés

a csapások hol körbe

hol holt utakra visznek

pusztán egyetlen egy

vezet el a tóhoz ha ugyan

van erdõdnek tava

s nem csak a sakálok

ordítják az éjbe a szénné

égett fák temetõiben

az elmúlás hordalékát

*
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ha erdõdnek van tava

tündérekkel élhetsz de utad

a tótól tovább kell vezessen

nyarakba és hószálkás

telekbe mert az erdõ gyakran

rémítõ rengeteggé válhat

ahogy az idõ halad s

haladsz te is vele

ritkásokon és csapdákon át

is mert ez tudod minden

törvény alapja: hogy megismerd

a magaslatot és bukásaid

után a talpra állás

biztonságát is

*

erdõben élünk mindannyian

városban is falak közé

szorítva ott lüktet az erdõ

minden moccanása

álmodban hallod ahogy

új rügy bontja magát az ágra

s ha egyetlen levél is hull

tudd hogy benned is

elsiratja magát e történés

mikrokozmosza mert az erdõ

ott nõ benned ével megtart

és soha ki nem taszít

*

a végén persze kijutsz belõle

tisztásra érsz vagy éppen

a csúcsok egyikére

akkor már nem te vagy

ki ott lépdel a megtisztulásban

bár belõled való minden

igaz szava a szájnak

s minden kis fûszál levél

emléke megremeg:

erdõd mögötted arannyá

változott

hátra ne fordulj akkor


