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KOVÁCS JÓZSEF TIBOR 
 

A nyugalom és a végtelen  

  

Mellkasomra hajolva alszol;  

a végtelen nyugalom  

átjárja a lelkem újra, mint  

zakatoló vonatom  

vén kerekei a síneken  

játsszák daluk; monoton  

hangok mélyülő erdejében  

boldogságom zokogom.  

Az Éjszaka mindent csendbe ránt,  

csak a vibráló fények tánca  

lobog, mint tűz, bőröd felszínén  

– múlt század találmánya –, 

és én meg félrehajtott fejjel  

nézem arcodat, hátha  

a Pillanat, kulcsával, az aj-  

tót az Időre zárja.  

De végül átölel a tenger,  

és eloszlunk a térben:  

porból lettünk és porrá leszünk  

a csillag-mindenségben… 

 

 

A Semmiben súlytalanul  

  

Lelkem kiégett föld.  

Ökörnyálba bújt a déli szél.  

Mégis menekülnék,  

mielőtt a Holnap utolér.  

Homlokán kopott Mária-ikon,  

kezében egy karéj kenyér,  

de szemében, nézd, izzik az iszony, 

és megváltást tőlem remél…  
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Jézusnak gyenge vagyok,  

míg embernek túl emberséges – 

áruló barátaim  

vonyítanak: mind pénzre éhes.  

Gyűlölet nélkül mosolygok bambán, 

s a hurok nyakamra szorul,  

ellógva járom magányos szambám  

a Semmiben, súlytalanul… 
 

 

Kortalan szerzetes  
  

Mosolyod végtelen tenger.  

Beúszom, távol a parttól,  

a bóják már rég mögöttem,  

az Élet hiába hajszol,  

hisz nem érhet utol többé,  

ha vitorlát bontok végleg,  

ezeréves, vad hajósként 

csak intek a déli szélnek… 
  

Szemed csendes kolostor,  

virágod illata csábít.  

Én megtérni jöttem hozzád,  

és leszek a túlvilágig  

kortalan szerzetes benne,  

aki ápolja a kertet.  

Fényében a nyugvó napnak  

hálát adok az Istennek... 
 

 

Múltad jelenlét  
  

Szajhák tanyája este 

– a költő múzsát keresne –  

a szerelem csalfa máza.  

A tömeg guillotine-t kiáltva  
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vezérét ejtette porba;  

a Bastille lerombolva:  

Párizs, a szabadság-eszme.  

Ady hajnalig sétált benne…  

  
Még egy nappali sanzon,  

Montand-dal a Szajna-parton,  

és beleolvadni végleg,  

részévé lenni az egésznek,  

csak sodródni a Szív felé:  

idegenből semmivé  

válni Párizsban, Barátom!  

Morissont egy kádban találom… 

 

 
Jelen-lét  

  
Én még kopogok az ajtón csendesen,  

mert engem még így neveltek. Meglesem,  

hogy belülről rám köszön-e a válasz,  

s újra kopogok, míg ki nem kiáltasz.  

Én még adok, látod, hogy el nem veszem  

más értékeit, én még felismerem  

a rejtett léptek tétova neszéből,  

halott emberek levetett mezéből...  

Én még hiszem, hogy a nyelv kell nekem,  

de hogy gondolataim értsd, felveszem  

számtalan idegen tollát a Mának,  

hogy a megkopott táncot újra járjad.  

Én még csodálom a tengert végtelen  

órákon át, hogy átjárjon... Létezem, 

mint rész mindenből és része mindennek,  

de csalfa árnyként a Nap még int egyet...  


