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Kemény Gabriella

Fókuszpont
1

És ha egy pillanatra végül
tényleg minden elnémul majd,
és nem marad más,
csak a szemhéjakban 
pulzáló erek,
és a gyomor 
kikezdhetetlen zúgása,
ott kezdődik a visszajátszás:
a virágfejek az emelet alatt. 
Ahol egy cserép véget ért, 
a lyukakban homlokok 
és átölelt hát,
égettszagú ventilátor, 
fémdoboz egy 
sarokház oldalában: 
másfél évtizede 
ugyanazok a matricák.
A gangról nézve 
hiányzott egy tégla, 
arra a hiányra 
koncentráltam forgás közben.
A cselédlépcső freskójáról
pergett alá a por, 
ahogy szaladtam,
lefejeltem egy gerendát. 
Lepattogzott a festék,
kihullott pár tejfog: 
a résekben 
elölről 
kezdődik 
a világ.

2

mezítláb mész aludni, nehogy hangyára lépj
kattog még néhányat a fűtőtest és hallgatod

arcoddal a vadvirágos ágynemű huzaton
arra gondolsz, hogy ha bírnál,
szélcsengőt építenél törött üvegekből 

átvilágít hozzád a villany a szemközti házból
nem minden hold, ami fénygömb

valami zakatol a falban, alattad motorzúgás
és fék, ki rendel még pizzát ilyenkor
a sisakjában biztos tükröződik a hold vagy más 

Suhai Pál

Vonuló egek
Bicegve, bénán – így járunk
ragyogó végzet alatt.

Nem több ez, mint úriembernek
pálca, kalap.

Ez mégis a jó sors:
a kivédhetetlen egy feladat.

Mint bútorokat,
helyükre erdőket, fákat
költözködő bú tologat.

Agyak, amelyek megtervezik,
le is rombolják
a hegyek díszleteit.

A meghasadt kristályok
tükrébe
az ember folyton benyit.

Vonuló madarak? –
vonuló egek törvénye ez,
káprázat törvénye,
a tetten-ért szavak törvénye:
Hold-ragyogás.

Mi alszunk ilyenkor. Semmi nesz.
Csak tompa szívdobogás.

Az előadás vége
Úgy látszik, nem lesz ráadás.
Az előadás elhangzott,
a nagyérdemű szétoszolhat.

A kulisszákat bámulni mégse való, 
bár tökéletes, az Üresség-szvit 
nem hallható.

Az emberek hazamennek,
megeszik vacsorájukat,
szorítanak egymásnak némi helyet:
lefekszenek, elalszanak.

Egy tökéletesen magára hagyott világban
mint csókok, röpülnek
az égen felejtett madarak.
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