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HÁT ÍGY KELL ÖSSZEBÉKÜLNIE
A RELATÍVNAK AZ ABSZOLÚTTAL?

Keljünk föl bal lábbal, túl szép a világ,
kertemben jobbról, a mák felõl jólét
csordogál, ezek itt párnák, az ott
álom, ott van elásva kutyástól a láncom,
úgy válunk, hogy érkezem, úgy találsz,
hogy indulok egy tetszõleges tájban,
hol megpihensz egy jobb kéz tenyerében,

arra vágj ablakot és nézve lássad:
egy mindig tegnapon majd Kis Szabónét
temetjük, maholnap elmegy a bácsi,
a dombon nyúlnak az ifjú kalászok,
bár tudom: te János, te Pál, te másik.

I.

Uram, te legnémább közös ismeretlen,
csak ülünk a padokban, állunk a szószéken,
és várjuk csendesen, hogy kiderüljön az

i., hogy mellé állhassunk, legyen világosság,
ha õ nem áll mellettünk, ha a legsötétebb
sarokban révednek vágyaink, akkor is,
mint ahogyan borja mellé áll az állat,
és a barom ellátja kicsinyét, csak úgy, mint
ahogyan a föld növényei egymásra találnak

az ég alatt szüntelen, csak úgy, és mintha ez
a jóság lánca lenne talán, pedig csak az i., velünk,
majd nélkülünk szintén, amire föl-föltesszük

pontjait és életeinket, újra és újra, és akkor
majd semmi szükség nem lenne rátok,



írástudókra, mert bármely bölcsesség
szava a csend, kottája a vér lüktetése,
mi elhal, majd fölsír újból, képe a töretlen arc,
és nem attól örök, hogy nem szûnik meg,
hanem hogy láthatatlan, csak így lehet
bizonyos, így öröklõdik és száll örökül által,
más minden hangjaira hull, színes rajzai
szertefoszlanak a megálmodóval, akár
ifjúságom utolsó napjai éjszín kezedben,
fényesség, nem hiába vagy te, uram, szótlan,
néma nem hiába vagy te, uram, hallgass
meg minket, szólunk.

ÉLÕ KÖZVETÍTÉS: SZENT GÓL

Mielõtt átöltöznél hajnali öröklétbe, nézz be
egy kávéra a réseken át, még szunnyad
a karikacsapás, vinné ördög mind, ahány táncra
perdül ma ostorom, karikás szemekkel, nézd:
ébred a rossz vörös, máris. Még emlékszem

kõbe faragva, némán, mint ez az óra, enyhén
baljós, odakinn vidéki szentek veszik le
fejjel a fényt, majd dicsõ gólt rúgnak az örök
világosság halványabb félidejében, míg a hálóõr
kávézik velem. És hajnalban esik meg,

szintén, a túl pajkossá züllõ szûz éj,
s hogy igyekszem jó társa lenni dalomnak, és
jó férjed neked is, asszony, de üget a fény,
mint a medve, Irgum-Burgum Benedek, itt ejsze csak
a rés dederunt engem circum, s egyebek is, persze.
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SZÉP TÉGLAFAL

Naponta találkoztunk egy bizonyos téglafal
alatt, aztán ránk jött a szerelem. Nem
derült égbõl, a fagyos szentek felhõkön
hálnak, de hát a tavasz, az ilyen, kevés dolog
van, ami egy szerelmet bölcsõbe fojtana,
sõt, mondhatnám, minden külsõ tényezõ
mintha csak terelne, unszolna ez irányba,
szerelmünk irányába, mégis, mi egyebet
tehetünk egy téglafal tövében, csip, csip,
csókázzunk?, az már a napköziben is bokán
rúgásba torkollott, ami, nyilván, vak varjúcska,
azt jelentette, hogy szeretlek, aztán ez a téglafal,
ronda foltjaival, tövében alkalmi szeméttel,
állati és emberi gõzeivel, csupán azt súghatná
egy magányos valakinek, hogy ide üsd
a fejedet a fagyosak fekhelye láttán, hát
nem csodálkozom, hogy vágyaink egymásba
folytak, nem kívánkoznak azok a fal tövébe, felhõkre.

És mondd, mi lesz, ha majd szépre festik a téglafalat,
és kapukat vágnak rá, ha megjön a Nap, mondd, merre…

(akril, papír, 50 x 70 cm)
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