
26 dszatáj

MÓZSI FERENC

'
1

'
1

'a ve t va tozas
a vélt változás

az idegek csökönyös beavatkozásai
állapotmeghatározók

mint ahogy a sebességtol megszédült bogár koppan
az ablaküvegen úgy szunik a nagyságrendbe nem sorolható
ésfoleg nem kiutalható lét

innen pár kilométernyire lelkes orvlövészek
a világ még mindig tétlen
ez a nemzetiségi térképhivatal hatáskörébe tartozik
határvonalak eltolhatósága
(ami nem tollvonással történik)

a légy még mindig ugyanúgy piszkít
Ferencjóska óta a nemzeti büszkeség
bekeretezheto és nagyító alatt a légypiszok is kiemelheto

de ez már nem a jegyzetkészítore vonatkozik...

bagoly bagolynak...
meg sem született ártatlan bárányok
keresztvetést bogozó Isten
lila liliomok a kivilágítatlanságban
éjjeli orként foszforeszkál a kéj
sohafel nem ébredésre harangoznak

bagoly bagolynak még lehet szövetségese

a közöny vermeiben unalom

hová rejtettétek a reményt?
ki gyújt be az utolsó fohásszal?
ki csapja be afelhasított templomajtót?
hová csaphat még a ménko?
és mikor találat a találat?

repedezett Mária-üvegek árnyékában
hány nyelven vágja el nyelvét az ima?
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süllyedo hajó
fuldokló kilátás ful!adó érzékek
a látóhatár felett kiengesztelhetetlen fény
fagyott mosolyában még ott vicsorog a tél
megkerülhetetlen problémáival vacog az ember
és melegebb látszatot remél

az esély ki sem húzható agyarai

mustrál gat ják a jelent

aggodalommal bélelt kabátok

sem rejtik el a félelmet

az átlátszó remegés begombolhatatlan

mi a kikiáltási ára a szabadságnak?
avagy alkudozzunk-e még?

irigység káröröm
sárga barna színtelenedés...

dióhéj nyi...
dióhéjnyi koponyán belül bolyong az értelem
képtelen a kijelölt rekeszek bármelyikét is elfoglalni
ideiglenesen beköltözik valamelyik megoldhatatlan képletbe
és érzelmesen tovább bonyolódik

vajon melyikünkhöz rövidebb az út?
Hozzád vagy hozzám?

szuk területre vagyunk behatárolva
hagyományosan kérkedünk nemlétezo erótartalékainkkal
ha nem ezt a nyelvet beszélnénk akkor is ezt
választottuk volna mert

nehezen hozzáférheto

mint kiszáradt kaptár kiolvaszthatatlan méze
úgy csorog át képzeletünkön a lét édes mérge
és megkeseredettségünkben törékeny titkok
hurkát feszegetjük mégmindig...
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vihar Florida felett

a béke szinte teljes
hasonlatok háborgása
visszapergetett fJm kockái

apám túri a meleget
fénylo arcán csodálkozás
"tiszta Amerika" - mondom

csak bólint és már rutinosan kapcsolja be

a bérelt autó biztonsági övét

a zivatar nem enged illetve
gyakran ismétlodik
gyors látogatások Marriott Hotel
totalitáliánók esküvóje
megérkeztünk a holdról
egymásra talált eltévedtek

Crna Serbia

a világ változatlanul
szégyel/heti magát

nagyokos politika
csendesen imádkozzunk

aszerénységért...




