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Posta Marianna
Egy cipőben

Az elmúlás lehet kedves a szívnek,
ahogy a verőér lüktet,
miközben csepereg odakint
az eldugult ereszből a víz,
valaki épp a járdára lép,
ahogy földet ér…
egy tócsában lendül a cipősarok.
Épp nem vagyok ott,
vagy nem abban a cipőben.
Valahol fentről nézem,
ahogy mindennek hangja van,
az éjszaka kontrasztban
rám zúdítja a nappalt:
Kihalt katlanként a város,
a holnapba átmos,
s az álom: még nem tudni,
hogy megtalálom, de érezni,
így lesz… kedves a szívnek.
Zúdul valamennyi kereszt
a múltból, hogy útra keljen
velem a lehetek most itt is épp az,
akivé, vagy, akit elfeledtem. 

Gyerekjáték

Fakarddal ásták lent a kertet,
majd igazán kíváncsiak lettek,
fel tudják-e dobni 
a kardot az égig,
aztán látták lezuhanni
a tévében azt a gépet.
Azt hitték, ezzel bűnbeestek végleg.
Teltek-múltak az évek:
később a kard acél lett,
kinőtték a kisszobát a bútorok:
Egy-kettőre meneteltek a házsorok
között ők is, tették, amit harsogott
észak felől a géptorok.
Egyikük sem fehér vagy csak fekete,
nem hittek és nem hisznek már semmibe.
Karddal ásták fel a kertet,
mikor megkapták az ukázt,
és tudták, mindenki így jár,
ha nem vigyáz.
Egyikük ma veterán, a másik
az égi orgonán, ami kint a kertben nyílt
a háború után,
de azt mondják, se baj, a föld forog,
nem volt az semmi, csak katonadolog.
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Úszni tanulj
A gyermek- és felnőtt kor ellentéte,
átkerül egy költői képbe,
ami a világra vonatkozik,
az idő is lehet,
ahogy a képzeletnek,
úgy szárnyad van neked:
Keresztről újabb keresztek,
múltak, életek vedlenek:
az ember ölti, tölti.
Már csak megszokásból
esnek le az almák a fáról.
Ennyit a relativitásról!
Mindig a köztes járatok,
amikbe leszállhatok,
ha fölfelé már nem megy.
Lelke mindennek a rended.
A múltba átszalad, kocsivissza,
az emlékezet kereszthídja
beleroppan a szegycsont
a jellemre omlik. Faforgács.
Valaki ott járt,
ahonnan én indulok, itt.
Az a virághagyma a kezedben
nőtt, nyílt.
mire ideérsz, én átveszem,
hogy nálam legyen vége.
Éles a lap széle,
ujjbegyemben mélyre
csúsztak a sorok,
míg tollamig eljutok,
sok idő, míg a lázból
kibuggyan 
a lélek merre, hol van, 
szavak, melyekbe belemártalak,
hogy úszni tanulj.
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Bozók Ferenc
A pesti kiskirálylány szobrához

Ma néma ajkad úgy figyeltem
miként ha szólni vágyna.
De nincs esély: a némaság
reákövült a szádra.
Tudom, te vagy, te engeded
kisírni most magam neked.

Fénysisakok

Mert eljön a nap, mikor unszol a majd,
és nem hat a gyógyszer, a Nietzsche, se Freud,
és bár a szived tizenéves
mert egyszerü ám szövevényes,
ám mondd, hova bújtak a régi miértek?
Hol vannak? A polcon? Az ágyad alatt?
Hol porlad, enyészik a múltad?
S már jönnek elő, kusza mozdulatokkal,
már bontja ki őket a hajnal,
fénysisakokban a múlt katonái.
És kezdeni kell ma velük valamit.
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Zörögj a régi ablakon 
Zörögj a régi ablakon,
remegve nyomd a csengőt,
talán ma is remegve vár
kihez te eltalálsz vakon.
Zörögj a régi ablakon.
 
Ma is tizenhat éves ő,
s te már deres pasas vagy,
ne félj, ne félj öreg kamasz
kopogj be, hátha majd kijő.
Ma is tizenhat éves ő.
 
Kitárja tán az ablakot,
kiszól a régi hangján,
de nincs a régi hang sehol
hisz ő nem él, s te sem vagy ott.
Kitárja tán az ablakot.
 
Talán a háza most is áll,
s a vágtató időben 
ma visszaadja őt a sors,
ki mindörökre várva vár.
Talán a háza most is áll.
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