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LÁSZLÓ NOÉMI

Látlelet

Mondj keveset. Mondj kevesebbet.

Faragott oszlop árnyékába állj,

s ne moccanj. Fogyj hozzá egészen.

Hallgass merészen. Ne figyelj

kavicsra, porra, gyér füvekre.

Égitestekkel ne törodj.

Érzed-e mintha idegenbol

némák jegyével homlokán

fekete ikred közeledne?

Megindulnának könnyu tagjaid
indulna vállad, állad, mellkasod,

nyitná a csont lezárt vonalait -

egy szó - és visszafoghatod

kavicsban, porban, fuben elmerül.

A külvilág egy szavadba kerül.

Hát mondj. Mondj keveset,

hangok mögé kerülve, ha lehet,

légy jelentéktelen korokról

zavarbaejto látlelet

Ma elcsodálkozol

Bevallani,
hogy mennyit tudsz a furol,
az összekúszó esti vonalakról,

a hotol tágult, tompa levegorol

nem érdemes. Helyette bólogatsz,

és integetsz, és kinézei a képbol,

bizonytalanságod nem ejted el,
hogy minden archoz hozzánojön árnya.
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Ma úgy viselkedsz, mintha rádtaláina

rajzolt világuk fém.éleivel

az érintések jó szögét betartod,

és moccanatlan turöd, hogy erod

borük szikár szavára nem felel

ma sürgeto szinektol eltekintesz,

s így jó idoben, jó helyen leszel,

jó nyugalomban, mint az összehajtott

levél, amirol megfeledkezel,

ma átadod magad egy ékezettel

megtoldod tested enyhébb szigorát,

ma óvatos vagy, selcsodálkozol

valami mégis lobban odaát.

Negatív

Míg órák hosszat nézem a sötétet
vagy ezt afénysávot a takarón
nincs semmi ami moccanásra késztet

nem fontos az sem min gondolkodom

ha egyáltalán lehet így jelezni

a tényt hogy itt a fejben muködik

a vetítogép s szét/utnak a borön

az áramlatok hústol huvösig

hogy látom pontosan amint egy arcnak

ba/o/datát az árnyék elfedi

hogy szempi/lához hajszálak tapadnak

s a szemet nyt1ni ez sem engedi

hogy mindezt élesfehér-feketében

zsúfolt háttérszínekkel láthatom

s azon tunodöm hol lakik a látvány

a negatívot hol találhatom?
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Virraszt Ó

Ilyenkor fokozottan észlelem

ha inaimon végigfut az áram

mint színuszgörbés intelem

éjfélt követo zsibbadtságban,

megrándul bennem
számtalan huzal

múltam múltjából

hozzám kapcsolódó

s azt gondolom

a tárgyak érdesebbek

s már fémesebben

peng a gondolat,

féligfelejtett képek ércesednek,

és tagjaimban lassan domborul

egy messzirol sugal/ott mozdulat.




