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JÓNÁS TAMÁS

ÕSZINTE HIRDETÉS

Kezemnek, szememnek nincs már mágnese.

Nincsen vasa. Nincsen fémreszeléke.

Lehanyatlik az énekek éne.

Nem segít párna, s nem segít pár na se.

Nincsen már bordó panaszomnak útja.

Nincsen csodacsendem. Nincsen zajom.

Biztos lett minden ragyogó vajon.

Nem ér semmi véget, jön minden újra.

De van valamim, neve most még nincsen.

Nem lehet tudni, hogy mire való.

Van kezem, szemem, azért, hogy érintsen.

S megérzem még néha, hogy mi a jó.

S lakik bennem még egy néma, vén isten.

Összkomfortos, üres testem riadó.

 

BORZADÁS

Szeretkezéseinkrõl készített fotók.

Hajamban nyolc év hullámai, õszek.

Lelkemnek mondott durcás, véletlen bozót.

Kezeink még egymás testén kergetõztek.

Nem múlt el. Két fiunk õrzi ezt az álmot.

Kiégett kamaszkorunk minden csillaga.

Ne aggódj, nem kell hozzám visszatalálnod.

És már én sem találok sohasem haza.

A szivacson. A kádban. Széles terpeszed.

Szememben még zajlott bátor ásatásod.

Elszaladgált perceink, bolond termeszek,

belakják a szemem, fájó villanások.

Szerelmes harcaink képeit míg nézem,

hálát borzadok, hogy voltál feleségem.
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ÖRÖMÉNEK

Az udvaron. Az udvaron. Ma éjjel is elvakarom

a varramat. A varramat. Valahogy megmaradt.

Az ég alatt. Az ég alatt. Csak én vagyok, én, csak a rom.

A fénnyel festett csillagok: nem. Csak én csavaroghatok.

Az ég alatt az akarat. Csak én pazarolhatok.

Az unalom. Ma csupa rom. Kedvem kis hullócsillaga

ma aprópénz. Unott szépség. Csekedli ma.

Milyen sok öröm otthona. Milyen fényes és nagy a ma.

És én milyen fényes vagyok! A szürke csillagok

belõlem isznak éhesen. Õk pusztulnak, én létezem.

Az udvaron. A képeken. A ruhátlanul szép testeken

nyomot hagyott a két szemem. A folyó értelem.

Ékszer leszek az Istenen. Ha mennem kell majd innen el.

Mert voltam bátor mindenen nyomot hagyni. A térdemen

hitek nõttek fel, emberek imáimon, mint szent hegyek.

Kibírni mindezt? Élve nem. És nem kellett megértenem!

Nem voltam soha kénytelen. Mert nem falt fel a kényelem.

Legyél áldott, szívem! És valamennyien.

 

JÓNÁS TAMÁS



13

KIRÁNDULÁS

Nem történik amúgy semmi különleges.

Kígyózó unalom verdesi szárnyait.

Itt-ott felfedezem sorsom limlomait.

Minden színtelen. Mindent átszínezek.

Tegnap láttam apám. Sétált céltalanul.

Húszéves lehetett. Nem vett észre talán.

Nem volt semmi közünk egymáshoz, csak a csend.

Jó volt látni, ahogy sétált, hetyke legény.

Mást kívánt a szemem. Õszben szunnyadozó

fák, utcák, gyerekek ártatlan színeit.

Évát. Mint a csodát: lassan, céltalanul.

Nem kísértenek épp emlékek, se jövõk.

Isten sincsen, amíg át nem gondolom õt.

Arcom Napba merül, lassan süllyed alá.

Úgy jár át az idõ, mint zebrán a vakok.

Nincs késõ, igyekeznem nem kell igazán.

Vágyam szálazom itt, börtönben, helyemen.

Versben bujdokolok. S lassan visszamegyek

könnyen könnyesedõ, bármire rásimuló

szemhéjam köpenyébe.
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