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Sumonyi Zoltán

SELINUNTE, SELINUNTE!

Quasimodónak és Kavafisznak tisztelegve

Ott áll a C-vel jelzett romtemplom szögletén, mely
Hermokratész alatt már újjá is épült, csakhogy 
Krisztus előtt 500-ban! Utána Siracusa 
sem tudta Kárthágótól, azaz a pún lakosság 
barbárságától...

Szóval ott áll a C-vel jelzett 
romok között, fölötte a dór oszlopfejek s a 
leszálló napkorong. -  V ár. Azaz, hogy várja. Mit vár?!

Hogy még hosszabbra nyúljék körötte minden árnyék? 
Hogy végül egymagában botorkáljon le onnan 
keresve szívós fű és cserjék között az ösvényt?
Lehet, lehet. Vagy inkább bevárja borzongását, 
midőn mint régi Húsvét- hétfőkön új ruhában 
hülő palánkok mentén sétálgatott az utcán 
s rövid nadrágja és a térdzokni közt a combja 
ludbőrzött már, de ő csak ünneplő új ruháját 
hordozta föl-le, csakhogy az ÜNNEP el ne múljék? -

Ott áll a C-vel jelzett romtemplom csarnokában;
szeretne ott aludni, szeretne ott egy szállást, 
akármilyet, csak messze ne kelljen menni, hogyha 
az árnyak és a harmat hülő verejtékcseppje
beűzi mégis onnan...

Imre Flóra

RONSARD SZÁMOT VET ÉLETÉVEL

tizennégy éven át úgy éltem maga mellett 
mint egy tárgy amelyet kezéhez szoktatott 
egy fésű egy pohár egy könyv egy toll -  de kellek 
az életének így vagy úgy része vagyok
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vagy legalábbis így gondoltam eddig én 
tudtam hogy sokadik vagyok csupán a sorban 
de néha van jogom átjárni életén 
s tudni -  vagy sejteni -  hogy benne mi és hol van

igen voltak akik nem szépítem a dolgot 
érintették szivem de maga alkotott 
saját képére és végképp magába oldott

azt hogy mennyi maga és én mennyi vagyok 
mit tudhattam magán kívül én soha boldog 
nem voltam ennyi év hát ennyi adatott

EURÜDIKÉ

szerettél végül is tudom 
gyöngéd voltál hozzám s vigyázó 
komolyan vettél embernek tartottál 
Isten se szerethetett jobban 
méltánytalan méltánytalan tudom 
és szégyellem is mondani 
de hogy szerettem volna mennyire 
szerettem volna hogyha egyszer 
azt mondod tűzzem fel a hajamat 
vagy vegyek inkább föl egy kék ruhát 
egyszer próbáltad volna meg 
a mellbimbóm ajkaid közé venni 
egyszer játszottál volna a bokámmal 
fésülgetted volna a hajamat 
a többiről nem is beszélve 
hűvösnek hittél rendezettnek 
önuralmát sose-vesztőnek 
mit tudhattad hogy hogy csapong 
faltól falig itt benn a tűzvész 
sose jöttél olyan közel 
hogy megérezd lefojtott hőjét 
azokon a tömör falakon át 
szerettél végül is tudom 
ahogy engem tudtál szeretni 
ahogy lehetett vagy talán 
sokkal jobban mint lehetett 
de itt már többé semmi sincs 
voltam-e most semmi vagyok
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RONSARD HALOTT

Ronsard halott halott vagy legalábbis alszik 
álmában visszajár ami volt ami nem 
mint úthenger alatt tompa fémfényű kakit 
szilánkosan törik élet és szerelem

tükör és szenvedély addig a régi arcig 
vissza sosem talál összefüggéstelen 
vonalak halmaza lett minden ami rajz itt 
az emlék megszökött rég meg az értelem

ha dallam töredék foszlányos szenvedélyek 
formaiinban lebeg vékony húscafatok 
soha a régi arc felbomlóban a lélek

nem ébred már soha álmában sem mozog 
a mikroszkóp alatt egy-két metszetnyi élet 
az emlék szétrohad Ronsard halott halott

A SZÍNÉSZ MONOLÓGJA

talán szemérem az amivel elkezdődik 
úgy mondani magam hogy nem is én vagyok 
messzi történetek idegen szereplőit 
szívni húsomba és nem ami adatott

azt élni csak hanem nyújtózva lehetőkig 
álarc álarc mögött szerepek stílusok 
testébe oldani ezt a „nagyon merő”-t itt 
az ember élvezi hogy ő maga titok

egy darabig de jön egyszer egy pillanat 
nézed idegenül lesminkelő kezed 
és a tükör előtt próbálgatod magad

ráncok és sima arc ez is az is szerep 
ki vagy és merre vág)' álarc álarc alatt 
blank jambusban beszél álom s emlékezet


