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NAGY KRISZTINA 
 

… félmosollyal 
 
elnehezült öreg lábak mérik az estét 
omladozó vályog-ház szemeit borogatja 
az udvaron csaholó  
arctalan hold 
bádogvödörbe hull a kenyérmorzsa 
összetöpörödött-kérges ujjakkal söprögeti 
az asztal lapjáról 
a rég-megholtak emléke 
apró zsákba csomagolt 
száraz-levendula álmát hajtogatja 
a keményre-vasalt ingek korcán megfeslett öltés 
a szekrények tetején ódon relikviák ırzik 
a porszemek győrőjében táncoló 
birsalma-illatot 
petróleumlámpát emel szemeihez a múlt 
s a falakra dermedt elhunytak 
megkopott arcába simítja 
félmosolyát 

 
       
… hétköznapok 
 
imbolygó kandeláberek sarkát függönyözı pókhálókon  
rojtosodnak a hétköznapok 
gond-redızte koponyákban angyalok rejtıznek 
s kinyújtott karral ringatják a szél testét 
víz-szagú hal támaszkodik félkönyékre 
s meddı asszonyok mosolyát csodálja 
esı-rágta pupilláival 
csak hétköznapok 
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Balatoni ballagó 
 
letértek az útról a fák 
s avar nyikorog léptük alatt 
mellettük az ég gyalogol 
jegenyék karmolnak a testére bárányos igéket 
fehérbe mártott ujjakkal 
víz áztatja a nap bokáját 
égetett falevél pernyéje száll 
s kaparja torkát a ballagó pillanatoknak 
hajtsd ide fejed kedves 
látom hajad kékül 
mint a látóhatár 
a felrebbent madarak szárnyán 
 
 
… karjaimmal  
 
főszálakra fektetem a hátamat 
puhább a tekintetem a meztelen égnél 
most fa vagyok 
ág-karjaimmal ölelem 
a madarak tollán lépegetı tegnapokat 
szemeimbıl bárányfelhık hullanak 
 
 
Elmondom neked milyen az éjszaka 
 
ajtót nyit testemen a bánat 
s magányba áztatott szemekkel 
átmetszi torkomat a csend 
hajamba markolnak az angyalok 
és bariton hangon fél-édes dalokat gurguláznak 
a körém csavarodott pillanatok felett 
elmondom neked milyen az éjszaka 
ujjaim alatt elzsibbad a hold  
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Vedd le nyakamról 
 
egyszerő bőnöm kerek lyukakat 
riogat tenyerembe 
s elszáradt miatyánkkal takargatja 
tüskékre fektetett pupilláimat 
folyópartot keresek álmaimnak 
hogy a víz ringassa 
a fatörzsre felkúszott keréknyomokat 
vedd le nyakamról szunnyadó kezeidet 
magamtól is meg tudok halni 
 
 
Esı, reggel 
 
papírvékony újságokat hajtogat 
a kapu elıtt tibláboló  
gyámoltalan reggel 
megfogta a harangokat az Isten 
mert pufók angyalai siratják 
bádogtestő Krisztusokra hulló könnyeikkel 
balga öregasszonyok 
fekete kendıbe győrögetett álmait 
kétségbeesetten jajgat a beborult ég 
mert a napot széttépik a fák 
s zománcozott lavórba szórják 
a maradékait 
 
 
a holnapról 
 
lakatok lógnak emlékeim 
kibomlott cipıfőzıin 
a kulcsokat ellopta a hajnal 
valóban lesz holnap?  


