Az Idôk Kapuja
Kezdetben Isten volt
az ördög nevelôje.
Lázadt a Sátán, és
Isten messze fordult tôle.
Ezért testvérem Ô,
ezért fogom kezét,
mikor a ravasz Semmi
csont-csipkéje kisért.
Szenvedünk mindnyájan,
és Isten velünk szenved,
mert a Föld s az ember
virága nem szent lett.
Buddha mit is mondott?
„Áraszd részvétedet,
ez az igazi ösvény,
tisztasághoz vezet.”
Szívemben a Testvér-Isten
mindig úgy villámlik,
vad fényével eljuthatok
az elragadtatásig.

NAGYPÁL ISTVÁN

Szimfóniák
LESSING COPFOS KISLÁNY TESTÉNEK SZIMFÓNIÁJA
kisautó és katona
papírhajóba mártva
kavicsok és bogarak
papírrepülôkbe
göngyölve
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torkukszakadtából
üvöltöttek egymásra
néhány sötét pillanatra

lement a nap
hogy újra lássuk
a homokvár közepén
a szürke testet
szobor vagy
csonka csonka csonk
torz harcmezô
morzsa-esô hullik
üveggolyók a szemei
a gyôztes mégis
legyôzötten ül
a rendôrautóban
ALEKSZIJEVICS KATONASZIMFÓNIÁJA
munka és robot
ásóval a földnek
papír szélével a bôrödnek
támaszkodunk
befeketedünk
katonák és katonák
hóban hordanak
tonnák és tonnák
mondják a köveknek
súlyosak és fájnak
robbantottak ma
sapkákat emelnek
sapkákat visznek
lôárokban a szelek
felakadnak a szemek
felakadnak
felakadnak
felakadnak a szögre
majd brómos teát
öntenek ajkukra
NGUGI GYERMEKI KÍNOK SZIMFÓNIÁJA
labdák és kövek
cukorkás papírok

13

és zsebkendôbe
tuszkolt kondomcsomagolások
a vízmûveknél
uszályok vesztegelnek
az elhagyatott
folyópart mentén
dagálykor
foszlott gyerekcipôkbôl
imák és tagadások
szakadnak fel
betemeti
a tarack
kutyák vicsorognak
az idegenekre
majd odébb túrják
orrukkal
a szemetet
KIEśLOWSKI VERÉB-SZIMFÓNIÁJA
varrótûk fel és le
majd szertefoszló
cérnaszálak
skarlátszínû verebek
a ĺódźi gyárban
öregasszonyok
gimnasztikáznak
lassan és talmi
nyugalomban
Ciukszára várva
fekete szemüvegek
repülnek a magasba
lámpa-virágok
sárgállanak
tajtékzó tömeg felett
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kéknek akarjuk
érezni magunkat

MÉRGEZETT GYEREKSZIMFÓNIA
kapszulák a földön
bicskák és
pengék
az asztal közepén
cincogó hangok
az éléskamrából
áfonyalekvár
az ablakra fagyva
penészes tinorú
az ablakpárkányon
öreg vadkan
nyakát átvágták
fehér egerek
szaladgálnak
mint a gyerekek
ha ajtó és
ablak nyílik
megzabolázva
toporog valaki
nincsenek gyerekek

PAYER IMRE

Téli anakreoni
Fehérben mozdulatlan.
Tömött fehér. Tapadnak.
A jéggyémánt rügyekkel.
Gallyakon függeszkednek.
Puhán hangtalan hullás.
Vakítón felszikrázik.
A havon a hideg fény.
Táncolnak kövér pelyhek.
Az idôtlen fehérben.
Csak lélegezz. Ki és be.
Most ne akarj túltörni.
Hófényben. Örülj. Itt légy.
Fehér ég fehér füttyel.
Fehérben mozdulatlan.
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