
NAGY GÁSPÁR

Az álom szándékai
feló1 .. ·
Nem értettem miért...
nem értettem
az álom különös szándékait
miért is mondja föl nekem
miéri is figyelmeztet
talán hogy mondjam tovább
ássam elő a szörnyű

csatakos ébredés után
hozzam napvilágra
mentsem az alig menthetőt ...
mint valami
régró1 íttmaradt
magánhírügynökség
becsületét...

Mert ártatlan lelkek
olyelszántan akarják
a győzelmet ...
s közben szívük
gonoszul megkeményedik
elvakultak lesznek
és nem válágatnak
korábban utált eszközökben
mosolyogva élezik a pengét
majd felebarátaik hátába
vágják kíméletlenül
és ájtatos mondhatni
bibliai kölcsön szavakkal
leplezik az árulást
érdekeik derék foglyai 67c
mikor megértik az idók szavát
és megérzik a fölséges illatokat
máris ott sündörögnek
a fortyogó kondérok
és a fontosabb tribünök körül
ahol ámító szavakba
és ígéretekbe
csomagolva szépen
beérnek a bűnök ...
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tapsos egyentömeg vonulgat
rossz díszletek között
és a győzelem pokoli lehellete
a tülekvő sokaság fölött
végigsöpör...

De miféle győzelem ez?
Honnan valóés miért az akarása?
Hatalmat pénzt elismerést
hivatalt állást szerez majd
de jobbá nem tehet
és legfőképpen nem szerez
a győzőknek üdvösséget
bár kétségtelen
egy ideig táncolhat
a legyőzött fölött ...

csupa veríte1c lettem
dobszó bitófaácsolás
döngő léptekre ébredés

és aztán megváltó
hajnali hóesés
az üveg mögött.

Expedíció
Szeretettel Rába Györgynek

Sietnem kellett volna
de én nem siettem

egyszerre lépni velük
de én nem léptem

nekem egy árva mozdulat
is rettentő tusakodást okoz

ráadásul és tán makacsul
visszacsavarodtam a múlt

feledett jeges zónáiba
ahol csak a hó világított
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ALBERT ZSUZSA

de a lábnyomok hozzák
hibátlan ép formájukat

és az emlékezet sem
olvad el túl könnyedén

hanem pontosan kibetűzi

a jég mögötti tengert

a térkép és zászló
itt már súlyfölösleg

egyetlen iránytű marad
velünk -; az Isten

és aztán sátrat ver
mint Amundsen...

••

Orvény
Te hová rejtőzöl

a víz alatti csöndben
száikásan forog a zöld
körülötted
sziklákat morzsol az örvény
és minden a nap alatt
újra kérdezi
hová lettek az értelem virágai
a lét üdesége
miért hamvadt a tűz

homok alá rejtve mi éget
és nincsen már szívemen
abroncs, se kő nincs aszívemen
csak a kút káváján csordul
az ismeretlen Isten.
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