
Lám, le it ták hósörét
az ég nek, s tér be öl tött
nyel vük lagy ma tag
kor só nyi érv re köl tött
ta len tu mot, ba bért,
vagy csak szom jat ol tott.
Lám, le fúj ták, lám megint
az ég nek hab ko ro ná ját,
mint pity pang pely he it
a zsen ge báj nak. Be ta kar ták
avar ból ol va sott lom bos
nekrológusát a fák nak.
S most le csa pol ják hósörét
az ég nek hósörétnek,
szét lyug gat ják ve lük
az óla kat. Ser tés le he let
szü rem lik át a ré se ken
(csu pán gõ zé vel jól la kat),
vagy ne tán trá gya lé, vé res
hur ka-nász a sa la kon?

Szo ná ta
„nyüzs gött a gyász ha la, a gó ti kus hal,
a szög gel ki vert bol to za tú menny-hal”

PABLO NERUDA

A menny-hal el sõ nap ján a ma gas ba kém lelt,
s az ég azúr e fe ledt egész bõl vissza pil lan tott reá.
Ek ként né zett szem be két vég te len.
Má so dik nap ján sze líd hang gal ze nélt,
szel lõ ápol ta szép li tá ni át mor molt.
S ha bár tu dást nyelt, most fáj da lom-le get le helt,
mind vé gig óva int ve, hogy sem mi képp
ne hagy juk szunnyad ni a va lót.
Har ma dik nap ján fényt is zen dí tett, 
hang ta lant, mely az osz tat lan
ébent is meg vi lá gí tot ta vol na.
Nos, így csen dül tek a tu dás fé nyei.
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Századeleji kor kép 



Sze líd vad dá lá gyult édes vi zû hang ja,
mi kor ne gye dik nap ján egek és ha lak fi a i hoz be szélt,
mi köz ben az alá za tos ság za ma tá ból kor tyolt szün te len,
s a nem-meg haj lás ne dû i vel mos ta le.
Mo hón szív ta ma gá ba a ré gi ek fény sza va it 
míg jöt tek más na pok. 
S mi köz ben nyel te õket, ér lel te, 
ko pol tyúi kö zött ki pré sel te,
hir te len eszé be ju tott a szom jú ság el sõ nap ja:
e na pon nem gyö tör te víz iszony, csak a szol ga lel kek
ön ké nye emész tet te, a meg átal ko dot tak és
kény urak lé leg ze te, a számüzetés, az áru lás,
s ta lán a has ba szúrt mé reg.
Utol só nap ján fel csil lám lott tes te Isla Negra part ján,
az opál sze mû mennyfi új ra meg mu tat ta ma gát,
hogy utó dai szem ügy re ve gyék a szi gony hagy ta
se bet, s hogy el osz las sa ké te lye i ket.

Mály va szí ve utol já ra a mély ár nyá ban dob bant,
ré te ge i ben, is mer te tõ je gyek ben, a je gyek el mú lá sá ban.
Vé gül a ten ger lan kás tá ja in meg fo gant gon do la ta,
haj lít ha tat la nul ko nok én je élet re fa kadt,
s mi dõn te kin te te a messze ség be ré vedt
ta lán meg is pen get te ci te rá ját a min den ség nek.
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Re mi nisz cen cia ar cod ról
So ha se is for gó nyel ved há rom un cia • csepp kõ-fo gak 
szûr te rö fö gés tol má csa, fag ga tózz! • s amit fél fü led re 
hal lasz, önös redundanciadeficit • pi cit • 
de aj vé, te arc ban-vet kõ zõ, már oly mind egy ne ked • hogy 
a ha lot ti masz kod tól fosz tó pen ge él • fe nõ a cé lon ze nél • a 
fél-fejed-pörgetõ csuk ló ban ki forrt • min den vá gá sa egy 
gé pi es fak szi mi le • pil le moz gó, röpvágó ak kord • mert, ha 
el vét is a szer szám éle • lánc kesz tyû tõl véd ve új ból 
fel po foz •
és íme, küblimélyben köt ki mind, a törött-pittyes és az ép 
• be le tol ja sor ba ob li gát • ko po nyák cson tos óha ját • pe dig 
elõt te fü lé be szúr, le nyir bál ja • por cot fûz a rúd ra • s amint 
meg füs tö li tán • szá raz fül he lyett lesz be lõ le tö rött 
fül por ce lán • nyelvtelenít is, ha lán té kot cángliz • vagy 
elõbb po fá ját nyúz za? • s te szi ezt mind szenv te len • né ha 
mo do ro san, né ha kedv te len • 
ah, és jön nek a bû zös dán fe jek • hur rá! • görcs be rán du lás 
• el ma rad a mun ka ki rán du lás • mi re vár tok? pö rög je tek! • 
ne ví vód ja tok hasz ta lan • kis uj ja tok ban az or ca té põ 
ser tés tan • nem gond, hogy oly gu mik, oly aszalt láb fe jek • 
hogy a bõr ké zõ ca fat ra rág, mi re a mû szak ki cseng • hogy 
be mé rés nél más kor a mér leg ki leng • s most csak rinyál, 
hogy nem lett meg a kvó ta • 
de már mit sem szá mít, az üzem mö gött si rá lyo kat ere get a 
reg gel • ki lök jük a cson tot asza ló ra • nesz tek szem göd re 
reg ge li! • s hogy me ló után meg le gyen a mó ka • még
ma ra dunk egy rö vid ma dár ri bil li ó ra.
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