
Nagy Attila

A KÉK BÁLNA ÉNEKE
Hommage � Parmenidész

Magányom hossza meghaladja
Minden élõlényét itt a földön.
Erõim óceán nem apasztja –
Mindössze négy hang, ami rögtön
Vagy percek, napok és hetek távolából
Visszhangoz magányt és szerelmet.
Lemossa rólam föl-fölbukásom
A habokból – a szennyet.

Így vándorlok, és folytatom, míg
Jónak látja vagy elnéz fölöttem
A mindenekben fájó Teremtõ,
Ki nem kedveli, ha egy kesergõ
Ússza a súlyos távokat,
S ha csak magában is, de panaszkodik.
Nem panasz az, de igen, a vágya,
Ami a világba rugaszkodik.

A lélek, ha arra érdemes,
Csillagok közt az eget járja.
A Nappal kél, és megfutva útját,
Az éjszakában a Csend arája.
Hívásomra, a négyhangú dalra,
Bennem, a távoli Sri Lanka mellett,
Megjelennek, felém is tartva,
S szerelmes táncba kék bálnák kezdnek.

Megilletõdött orvvadászok
Tesznek le szigonyt és minden terhet.
A Föld, a Nap, az éteri házak



Nem ellobogó idegen telkek:
Jobbra ifjak, a lányok balra
Fogannak nemlét és magány ellen –
Kék bálnák Egyként ússzák e távot,
Immár együtt, és megnevezetten.

2019. március 23.

TALÁLKOZÁS

Kattog a lift, fel az emeletre.
Nyugatról jövök, a városból, keletre,
Beszélgetni, elszívni egy töltetnyi pipát.
Barátom nem fogja mondani, hogy Vivát!
Barátom is el fog szívni néhány cigit,
Sört iszik, hogy higgye, valamit iszik.

Csikorgó liftajtón, ki az ötödikre.
Nincs név az ajtón, de becsöngetek.
Barátom nyitja és csukja be, zárja.
A teraszon túl készül a förgeteg,
Mielõtt a kánikula szétszedné agyunkat –
Egymásra nézve mérjük be magunkat.

Elõbb a csendet szedjük royal rímbe,
Amit az érett férfikor követ,
Hogy néha az ember kivetkezik
Abból, mi illene, és ragadna követ –
Saját nyálával, igaz, csak állat gyógyít,
De mit mondjunk mi, kik a versben élünk…

Ülünk a teraszon, zavartan nézünk.
A nincs megoldás sunyi szilánkjai
Vérzik meg ajkunk és ujjbegyeink.
Távol a város, bár benne élünk,
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És nem vonzanak most sorok, sem hegyeink –
Vagyunk, akár a hajdanvoltak.

(A Király Laci verseiben,
Vajon, kik sétalovagoltak?)

Így ér az alkony két megõszült fejet.
Köszöntött-e este így fejedelmeket?
Azok vagyunk, akiknek már csak holtuk.
Néha fölparázslunk, néha belebongunk,
S elnézünk zavartan a Somostetõ felé –
Maradék perceink az éhezõ szenderé…

Kattog a lift, le, a földszintre visz,
Ahonnan egymagam kullogok tovább.
Nem lehetnék okosabb, sem ostobább –
Fölnézek – Barátom sehol a képben.
Ki-ki a saját érthetetlen voltát
Írja tovább – koldusként a zsoltárt.

Barantó, 2017. augusztus 17.
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