
118

k r u s o v s z k y  d é n e s

*
Egy jelre vártam,
       hogy elinduljak,
de nem történt semmi,
       így hát elindultam.

Nem énekesmadár

Az ember nem énekesmadár,
a legszörnyűbb hangokat hallatja 
folyton, és nem akar vele semmit,
csak csend ne legyen,
vagy valami más, de ne,
ülünk egy göcsörtös ágon 
és ordítunk, így telik közben,
merthogy mást nem nagyon tehet.

Augusztus

Annyira röhejes az egész,
mégsem nevetünk,
a felperzselt pázsiton
egy beszakadt nyugágy
vár valamire, vagy így menekül,
szemhéjunkon megül a por,
miközben egymást bámuljuk
rezzenetlenül, álmomban 
megint hallottam a sakálok 
vonyítását a kert alól, mondod végül,
amire szelíden biccentek egyet,
hiszen én zárom oda őket
minden éjjel. 
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Ragyogunk

Ha a megérzéseinkre hallgattunk
volna, most összegörnyedve
vonaglanánk a földön,
ez lenne az emberiség felemelkedése,
mint egy hányingerig fokozott
fejfájás, ami alól olykor mégis 
szerelmes szavak evickélnek elő,
van, aki szénbányákon szeret
gondolkodni egyedül, 
van, aki ha magára marad, 
zokogva kaparja arcáról 
a csillámport, ami nincs is ott, 
de hát nem így ragyogunk 
mindannyian?

Szüntelen motyogás

Fantasztikus lehetőségeink
voltak, hogy nem éltünk
velük, nem foghatjuk másra már,
most nem a történelemről
beszélek, hanem a délutánokról,
amikor a fény hínárja 
a bokánkra tekeredett, 
mégsem fuldokoltunk, 
vagy lehet, hogy erre is 
rosszul emlékszem, mindenesetre 
a szűk terek nagyszabású sarkaiból 
a tágasság zugaiba vonultunk át végül, 
ez is tévedés volt nyilván,
ha felnézek, már nem felhőket
látok, hanem az ég hibáit,
először voltak a dalok,
aztán lett belőlük az ordítás,
végül pedig ez a szüntelen motyogás,
ha beszél hozzánk a világ,
így beszél, közelebb hajolok,
és nem értek belőle semmit.
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Ima

Ha a vers valóban
         ima volna,
semmi szükség
         nem lenne rá. 

f e d e r i c o  g a r c í a  l o r c a

Szvit

A visszatérés

Visszajövök
a szárnyamért.

Engedjetek!

Hajnal legyen majd,
amikor elmegyek!

Tegnapra virradóra
halott legyek!

Visszajövök
a szárnyamért.

Hagyjatok!

Haljak meg úgy, 
hogy forrás vagyok.

Apály legyen majd,
amikor meghalok.


