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Az elvesztett képesség
Miféle istenek vagy erők vesznek
itt körül, miféle rémületek sorolnak
egyre hátrább, pedig már álltam az elsők
között is? És mért mond le mindenki
önként az elsőségről? Az elsőknek
rossz, a csatákban ők rohannak
az ellenség nyílzáporába, őket látják,
őket irigylik, még a legborzalmasabb
dolgokért is. Még a gázkamra is
irigység tárgya, hogy te hogyan
és mért élhetted túl, talán tényleg
kiválasztott vagy a kiválasztottak
között, kiválasztottak fia, unokája.
Jaj, a megváltás mért fáj úgy, ha mindenkié?
Lemaradok, nem akarok már első lenni,
és nem is vagyok az, a ranglista 10., aztán 46.
helyén nem irigyelnek, de a tudásom is,
az a titkos tudás, amiért minden irigység rámzúdulása jogos lenne, eloszlott, ahogy minden tudás
érvényét veszti egykettőre. Most egy-kettő!

Vízjel
A hosszú karú ember, kint
a járdán, csak egy vízfolt.
A feje egy kék tócsa. Az
ég tükröződik benne. Üres?
Vagy tele van a magasság
gondolataival: repülőkkel,
oxigénnel, rejtőzködni
próbáló csillagokkal?
A nyaka egy felszáradóban
lévő fekete vízcsík,
mire legközelebb odanézek,
már eltűnik. Mi fogja
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akkor össze a két szélesen
elnyúló kart, a kézfej
vízzel teli gödreit egy
rajzzá? Olyan már, mint
egy csillagkép. A képzelet
és a véletlen szüleménye.

TOMPA ZSÓFIA

A második halmaz
Boldog vagyok, mert tudom, hogy mi enyém,
és mi nem az. Tudom, hogy töredéknyi
az előbbi, és szinte minden,
amit valaha magaménak vágytam,
az utóbbi halmaz tereit tölti ki.
Boldog vagyok, mert már nem félek
kimondani véleményemet,
akkor sem, ha mindenki ellenem fordul,
mert felismertem, hogy összetartozásaink viszonylagosak,
és a szeretetet sem szóval, sem hallgatással
nem befolyásolhatjuk.
Szabad vagyok, mert nem akarok már szabadulni
törékeny ember-voltom szükségszerűségeitől.
Szabad, mert tudom, hogy minden napommal
telik rendre-rendre az a második halmaz,
míg végül az első, a töredéknyi,
a kezdetben tágulni remélt
kiürül, kiürül teljesen.
Terhem könnyű lesz, saruimra
már nem nehezedik álmaim súlya.
Akkor indulhatunk.
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