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LADIK KATALIN

A szörnyeteg, 
akit szeretünk
A tengerben a rizs megfő.
Ez az első megzavarodás;
a tenger úgy torzul el, ahogyan a falevél
pörkölődik szétt erült hajad mellett .
A rizs megfő, a tenger kett éválik,
és sárga ablakon távozik.

Halkan lecsatolja
Szúrós illatt al közeledik a teáskannához,
belém néz: Lélegezz!
Halkan lecsatolja, és ott hagyja illatát.
De ő nem tűr!
Véres tojáshéjjá.
Én egy vagyok vele.
Halkan szörnyeteg.
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Hullámzó képkeretben 
a tenger

Keszthelyi Rezsőnek

A műtárgy visszatér a tett  színhelyére.
Derűs, zöld fény ragyogja be a szobát.
Visszajött , hogy kioltsa magát,
Hogy eljusson ő is a titokhoz,
Mert  legfőbb titka a művészetnek az álom,
Melyet szürke álmainkban nappal álmodunk,
S ébredéskor izgatott an rájövünk,
Hogy az örökkévalóság
Villáma hasított  belénk:
„Miként a fák, ahogy mi sem tört énik velünk,
Ahogy ami tört énik, mi sem a fák.”

Az ajtót, ablakot befalazza,
A tükröt letakarja hullámaival.
Behömpölyög a sós képkeretbe.

Tenger, senki
Belenéz a sokcsillagú öbölbe.
Ott  áll saját mélysége tisztaságában,
S mélysége nem ott  van, ahol a felhők és a szenvedély:
Mélysége a tisztaságban, a derűben van.
Ez a derű nem játszadozás a szakadék szélén.
Ez a szépség magába fogadja a halál sugárzását.
Tenger, senki.
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Csendélet halakkal
Sziklás part on napoznak
Sebzett  szájjal, kocsonyás szemekkel.
Haláltu sájukban ütni kezdik egymást.
Szétt épett  tüdejük gőzölgő tavirózsa
A part on felejtett  vödörben.

Látomás nyűgözhette 
le őket

Egymás arcába gázolnak.
Mindkett ő vesztes, mindkett ő győztes.
Két fehér, szárnyas ember,
Vak, villámsújtott a tükörben.

Lehúzza róla a szépséget
Lebeg a tükör gyűrődéseiben,
Visszatér a tett  színhelyére.
A műtárgy szembenéz vele:
Szíve olyan, mint a tőr és a háló,
Kezei pedig mint a kötelek.
Agyongyötört , kopár testében
Elszakad az ezüst kötél,
Beletörik a kerék a kútba.
Lehúzza róla a szépséget, hogy recsegjen,
És ha kopár, csak akkor jó, és tavasz jön sietve
Eltakarítani a halál tükörcserepeit.
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Teknős
Te lélegző fájdalomkút,
sebzett  szeretet kapuja, szörnyeteg!
Nélküled az árapály ereje
ott  fény, itt  félelem.
A hullám szívó erejétől vagyok
feneketlen és emléktelen.
Voltál-e te is az alagútban,
ahol a sziklából fény fakad,
mintha az élők belsejében lenne,
mégis kívül van mindenen?

Te is elhalkulóban?
Vagyunk lélegző térben az Őshang.
Fájdalomkövület.
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