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BECSY ANDRÁS 

Félidő 



1.  

a város közepében 

az origóból nőttem 

karnyújtásnyira a bolt 

                         az iskola 

s a templom ablakomnál 

intett kongatott egy dalt 

és én úgy kettő körül 

nyaranta szombatonként 

hozzá szöktem át hiszen 

szökni kell mondta apám 

ha már anya mindenképp… 

és a hűs enyhet adó 

kopott plébániának 

harmadik padsorában 

gyémánttá mosta lelkem 

a gyertyák olv-, és alvadása 

a körmenetek szürkülete 

az áldozók 

bérmálkozók 

kakaója kalácsa 

 

2. 

mécsesláng lobban el 

a zárdák mélyében 

megfojtott csecsemők 

kis csontjai között 

 

rózsafüzér helyett 

fiúcskák hímtagját 
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morzsolgatja mohón 

a fonnyadt sekrestye  
 

vakolat pereg a 

szenteltvíz-tartóba 

fehér füst űzi el 

a bárányfelhőket 

 

3. 

miatyánk a penzum 

több ezer hiszekegy 

a régi gyémántom 

zöldes üvegszilánk 
 

szú lettem a fában 

nyikorgás padokban 

kakaófolt s morzsa 

a ministráns ruhán 
 

moly a körmeneti 

zászlók rongy-szegélyén 

végképp csak szürkület 

gőzölgő aszfalton 

 

4. 

bolt is volt ott 

szemben iskola 

a kovácsoltvas kaputól 

csak egy karnyújtásnyira 

nőttem az origóban 

hozzád nyaranta 

szombatonként 

enyhet adó  

menhely-templomom  

és most 

a félrevert harangtól 

második félidőből 

egy másik városból 
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szöknék plébániádra 

még ha nem is kell már 

de mondják  

nem lehet 

 

 

Caelum 



fehérből varrt köpenyek 

tolószékek mélyéből 

kinőtt viasz-fény bábok 

előtt lejtik a táncot 
 

hol összekapaszkodva 

hol magukban pörögve 

körök körökbe folynak  

suhog a ruhák szára 
 

aztán csengettyűszóra 

viasz-fény bábjaiknak  

székei mögé állnak 
 

feszülve tolják fákról 

fehér galambok esnek 

széttörnek: porcelánok 

 

 

Párok 



Lassan csomósodó kávépor 

a tejen; megtapadt zöld-szőke 

fűszálak hullnak le a földre, 

a megfáradt medencénél sor 
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toporog, minden fél-, s egészkor 

kongatnak, a délelőtt tátog, 

jön egy lökés, majd a hullámok, 

bugyog, erectál a kávépor. 
 

Hátulról támad, és a csitrik 

mellét egész állukig dobja, 

kik két lökés között kallódva 

kallóznak, míg comb combhoz siklik.  
 

„Elnézést!” – röhög néhány toka, 

„Sodrás van, így sodródtunk oda.” 

 
 

Etűdök reklámokra 



A Télapó Jézuskát hozza, 

szarvas-szánját kamionokra 

cserélte: rajtuk Ő a képen 

üdítőjét mutatja éppen. 

# 

És útja végén messze, távol, 

tükörbe néz megint a vándor: 

a haja éppen úgy van rajta, 

ahogy az induláskor hagyta. 

# 

A harapásodtól az alma 

reccsen, fognyomod marad rajta, 

melyen látszik (Mennyei téma!), 

hogy még JÓK A FOGAID, ÉVA! 

# 

És utolszor, mielőtt végleg 

feldobnak a platóra téged, 

kérdezd meg, hogy ki is volt tényleg 

az orvosod, és gyógyszerészed! 




