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GÉCZI JÁNOS

I.
K
1/A
hű lámpalázas
lepke a büdösrózsa
sárga fényében

7
egyik latinul
másik magyarul lombul
testvér rózsaág

1/B
saját napjában él
és virágzik magának
a büdös rózsa.

8
szagtalan rózsa
rajta az ékszer-darázs
jeltelen jele

2
csöpp perzsa vérfolt
ragyog a rózsalugas
mélyzöld szívében

9
vörös kövek közt
áll és bámul és töpreng
a reggel s a fű

3
nyílsz pecsétrózsám
illattalan? nevednek
van csupán jele

10
tört cserép hasán
árnyékfű nő: szél fújja
s a bosszús isten

4
rózsa és rózsa
egyetlen levél három
árnyéka alatt

11
egy salve tibit
mormog a folyondár és
fáklyáját oltja

5
a rózsa belém
mart: csupa seb a karom
rózsától piros

12
diólevélen
mászik át hét vérpettyé
vel a bodobács

6
halhatatlanság:
barát és bor és rózsa
ez a te neved

13
álmomba kezdett
nőni a folyondár és
mégis folytatta
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14/A
komló és szulák
együtt fut fel s együtt is
komló és szulák

6
a kecskenyomban
törött vérfű piroslik
darázs szagolja

14/B
én nem hittem hogy
úgy is ölelsz ahogy ölsz
felfutó szulák

17
a macskaszemnek
fagyöngyszíne a tölgyön
is felragyogott

15
a bergénia
fényes levele alatt
tenyérnyi a tél

II.
K
18
most suhantál át
miként madárnak árnya
reggeli füvön

22
lepkeként kezdi
röptét s végül pillangó
liliom szirmán

19
vörösre fújta
magát ma hajnalban a
kerti vörösbegy

23
a bronzkarika
is a cinke szemében a
szén túlél téged

20/A
gyíkfogó fiú
lassú gekkófutása
az árnyas falon

24
addig nézte a
fürge féreg: döntött s a
bőrében maradt

21
bodobács: dobog
szívem mint aki tudja
holnap nem lesz

25/A
csivitelés és
röpülés foglya: lennék
szív mellkasodban
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25/B
csivitel és hét
Napot emel az égre
a füstös fecske

32
tündöklő kertem
papírra hajlok nézem
a jelképeid

26
röpdös a labda:
éneklő madár húros
ütők közt szálldos

33
leanderszeder
zúgott egész éjjel a
szárnya rózsakvarc

27
harangszó járkál
letiporja a szénszín
mezei tücsköt

34/A
jövőből szövött
pókhálóba akadtam
a két kő között

28
miért nem hittem
napcsíkos darázs hogy a
tested tűzből van?

34/B
két kő között
jövőből szőtt pókhálóban
ahogy fennakadtam

29
fénypászma: nyoma
röpülésnek. de hol a
napszívű madár?

35
néma szarka a
zöldónix fügebokron
koszlott a tolla

30
röppályák fonják
egybe a kertet: csupa
meglőtt madáré

36
szajkó/szatír szemez az
olajfa lombjából a
fénytestű lánnyal

31/A
kéktiszta égbolt:
két szárnycsapás közt van-e
a madár röpte

37
csőrvésőjével
a hűvös márványtömbön
széncinke kopog

31/B
tojáshéjzöld ég:
két szárnycsapás közt hol száll
a büszke kócsag

38
zöldfényű foszfor
volt éjjel a lárvaszín
szentjánosbogár
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39
ne kímélj: a sün
az út szélén elütött
már egy más világ?

41
az ég sátrában
zizeg nem fér el benne
a szitakötő

40
madárszárnyakon
repült be a felejtés
kitárt ablakán

III.
K
42
a tóba csúszott
a telehold ónlapja
amíg rád vártam

46/B
a víz képén a
fűz-szívű oleander
csurom tűzrózsa

43
az esőcseppek
hangjegyei között száll
egy madár s dala

46/C
a vízre hajló
fűz-szívű oleander
csurom rózsaláz / rózsatűz /
[ rózsafüst

44
csitt csepp csak csönd csak
csak csöpp csend csitt csepp
[ csepp csak
csitt csöpp csöpp csend csöng

47
filcvörös karszt
hasítékában gyöngyszem
s pengekék tenger

45
nézem a tavat:
még ez énmagam vagyok
vagy pedig már nem

48
csiszoltkő hajnal:
a tenger ónmérlegén
vércsöppnyi sziget

46/A
odahajol a
fűz-szívű oleander
a víz tükrére

49/A
magukra húzták
fényhéjukat a partra
dőlt márványtömbök
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49/B
fénylő héjukban
a tört márványoszlopok
még mocorognak

53/A
mossa a hullám
a lábnyomotok: dalmát
asszonyok könnye

50/A
a kék meztelen
izmú tenger csípőmet
ím körbefonja

53/B
dalmát asszonyok
mossák a lábnyomotok
csupa sós minden

50/B
csípőmet fonja
a meztelen kékizmú
tenger hűs combja

53/C
tenger és lábnyom
asszonyok ülnek parton
ily vágytól telve

50/C
a kék meztelen
izmú tenger forgatja
combjával csípőm

54
pompás fellegek:
fehér halak lebegnek
a tenger felett.

51
fél kagyló hever
a földön a vizhúsú
fény talpnyomában

55/A
a vers vízszinén
nézem: sirály alakod
merre lebben el

52/A
holdkorong csúszott
a pávazöld tócsába
fröcskölve fürdik

55/B
versem tükrében
tűnődve nézem mint száll
sirályalakod

52/B
napsárga foltra
vágyik eső után a
pávazöld tócsa

56
szomjazok:
vízpartból napból
[ vágyakozásból
állnak össze a verssorok

52/C
napsárga folttal
büszkélkedik pávazöld
száradó tócsa

57
a karszt szájpiros
nevenincs virága ég
lángol s elhamvad
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58/A
színezüst lábú
olajfák állnak körül
e három sorban

60
mint por zöld füvet
leptelek be s egész éj
átöleltelek

58/B
színezüst karú
olajfák fognak kézen
e három sorban

61
a tócsa jegén
vadgalamb kopog vissza
saját képének

59
hozza s elosztja
az ösvényen a reggel
a kis köveit

62
aranyhal dobta
fel magát s megcsinálta
a talapzatát

IV.
K
63
molyszárnyakon száll
át a tavon huszonöt
éve a félhold

67
mekkora égbolt?
mekkora nap? mekkora
elhaló lélek?

64
teljes éjjel hogy
alszol néztem – csupasz Hold –
szeretem álmod

68
felnéztem akkor:
láttam több csillag van az
égen mint tegnap

65
gyertyalángnyi száj
falatozza a Holdat
feneketlen éj

69
hideglelős éj
– asszony – a két telehold
parazsa mellett

66
a kibontott kék
metafora-batyuban
forintnyi fényfolt

70
a serpenyőben
május holdjának fénye
éppen elég súly
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71
szétgurult betűk
– rémülettel olvasom
a kockadobót

77
poharamba hullt
s vörös lett reggelre a
szédült telihold

72
piros ruhában
is oly fehér a szív a
szív a szív a szív

78/A
porrá tört fény hull
az üvegszilánk széles
sebperemére

73
ismét látom a
fakó talpakat a Naphoz
mint igyekeznek

78/B
az üvegszilánk
apró sebén porrá tört
szivárvány ragyog

74/A
egyetlen érzés
kupolájában leng a
Hold és leng a Nap

79/A
gyakorolják a
lázpiros harsonái
a nyárnak az őszt

73/B
egyetlen szóból
emelkedik a holnap
ki: hű napkelte

79/B
gyakorolják a
nyár harsonái az őszt
láztól pirultan

74
pogány verőfény:
por száll aranyesőként
s türkiz a háttér

80
felső ajkadon
számomra egy szárnysötét
s-forma folt van

75
izzó naptorok
boldog izlandi hajnal
lövellő gejzír

81/A
villog a lézer
fénykötőtűje: kárpit
készül csillagos

76
szkander a Nappal.
szívem dobog. arcom ég.
árnyékra dőlök

81/B
csillagos kárpit
készül: villog a lézer
fénykötőtűje
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82
rímpár bokádra
gondolok: vigasztalna
ahogy elnézném

90
kristályból épül
a lélek és kristállyá
omlik majd vissza

83
szobám lombjában
sárgává érett éjjel
a villanykörte

91
vak Odüsszeusz
kapaszkodik egy fehér
hexameter-botba

84
úszol barátom
hajnali égen karcsú
szárnyú haiku

92
sárga pénzérme
tévelyeg a tenyerek
labirintusában

85
áthajlok hozzád
fehér kavics s mint ostyát
nyelvemre veszlek

93
függőleges hó
mélyén a talpnyom fehér
és hűs oduja

86
álom vagyok én
is röpke folt becsukott
hű tenyeredben

94
gyorsan épített
hóra az árnyék sátrat
szél jön hideg lesz

87
cseppnyi zöld cukor
a nádból vágott tollam
hegyén látod-e

95
a folt a szóban
a meggyen a versen az
ingem fehérén

88
ki haikuban
méred kiméráidat
fejszámoló vagy

96
a három soros
vers a papirra hasal
s kavicsot talál

89
ahogy a fiú
a dőlt keresztet nézi
az anyját látja

