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SZEMLE

Dobozi Eszter

VÁLTOZAT EGY GRIMM-MESÉRE

Észrevetted? Eléd öntik

a tál lencsét akárhányszor,

s valahányszor megismétlik,

te leguggolsz, lekuporodsz,

letérdelve, hasmánt csúszva,

pózolva és görnyedezve

kotorászol a hamuban

a szemeket szedegetve,

elmerülsz nyakig, mint tóban,

hamu hamvában, piszokban,

ügyeidből ki se látszol,

egybeszakad éjjel-nappal,

agyad szikkad, nyelved zsibbad,

a gondolat mind elszökik,

öröm-bánat már egyre megy,

nincsen egy szó, egy kép, egy hang,

mi foganva felragyogna,

már nem tudod, mi Föld, mi Ég,

hol a határ, hol a Minden,

ujjaid közt csak a szemek

peregnek és forognak el,

éppúgy, ahogy észrevétlen

napod surran, időd illan,

már nem kérded, mindez miért,

nem faggatod, aki önti,

miért önti folyton-folyvást

ugyanazt az egy tál lencsét,

nem érdekel, ki ő, mi ő,

se arca nincs, hangja sincsen,
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fel se fogod, ki parancsa,

hol van, aki elindítja

ezt a gépet tebenned is:

felejts mindent, magad szűnj meg,

ne létezzen, aki volnál…

Forrás, 2016/4. 

Ármos Lóránd

SIRÁLY

Úgy úszom, harmincöt éve már, 

mint edzésben levő hajótörött

a végtelenített, lassú tempót

álmodás és eszmélés között.

Belégzés, majd újra kilégzés.

Nem szédít álom, nem fáraszt a múlt:

aminek örültem, elmúlt mindig,

amitől féltem, máshogy alakult.

Egy sirály. Míg elszáll fölöttem,

átgondolhatom a helyzetem:

az élet szép, és legszebbik csodám, 

de nem úgy zajlik, mint a fi lmeken.

Onnan fentről, míg elszáll fölöttem,

mindez talán egésznek tűnik,

s visszamenőleg is kirajzolja

egy teljes élet körvonalait.

Fentről talán egy nagy kékség minden,

s alig látszom a hullámok között.

Közel úszom a látóhatárhoz,

egy pillanat, és végleg eltűnök.

Bárka, 2016/2. 
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