
ÀrkÀdok terek szük utak
egy k¢z ¢rint egy szÂ f¡ledbe t¢ved
a lÀmpaf¢nyben aranylÂn pih¢sek

A mÀsik ´b´lben a pÀlmafÀk
sÃgtak a sz¢lben, botladozÂ Àrnyak.
Az eln¢ptelenedett s¢tÀnyt
leseperte az ¢jjeli esû.
R¢zsÃt csaptak f´l a hullÀmok
a kik´tû l¢pcsûin s visszahulltak ä
a harangszÂt foszlÀnyosan
verte a hÀzakhoz a sz¢l.

et ne nos inducas
mÀr csak a gyerekkor
nyarak nyarak v¢gtelen bÃcsÃzÀsok
csak amÁg rem¢ny k¢ts¢gbees¢s
mÁg itt vagyunk tengerbe gyürve Àrkok
agnus Dei ¢s kyrie eleison
meszelt fal leander ¢s Ãjra m¢sz
ite missa est
Dominus vobiscum

Amikor kil¢pett a f¢lhomÀlybÂl,
az ¢g lassacskÀn tisztult keleten.
Le¡lt egy padra, combjain ¢rezte
a ruhÀn ÀtszivÀrgÂ nedvess¢get.

Kartal Zsuzsa

DIDñ LEVELE ORCUSBñL

Egy barlangba ker¡lt¡nk, DÁdÂ s TrÂja vez¢re.
Megt´rt¢nt. Mindegy. A tetûn kuvikoltak a nimfÀk,
sür¡ esûf¡gg´nytûl barlangunk bes´t¢t¡lt,
Atlas rÀzta szakÀllÀt, vÀllÀn fordul az ¢gg´mb,
k´zben rosszakat Àlmodik Enceladus, kib´f´gte
izzÂ tüzk´veit, lÀttam, megnyÁlik a krÀter,
megremegett a hegy, ¢s villÀm hasogatta az ¢tert,
lÀva alattunk, isten mennyd´rg¢se f´l´tt¡nk,
zÃgva szakad le a zÀpor, hallgatjuk kopogÀsÀt,
n¢zz¡k, hogy menek¡lnek a szarvasok, ¢s a madÀrraj,
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m¢g a sas is f¢l, hegyhasad¢kba buvik be a kÁgyÂ,
Àrad a NÁlus, mÀr nem f¢r bele k¢k k´peny¢be,
elvÀgtatnak a hajtÂk, ny´gnek zÃgva az erdûk,
villÀmsujtott fÀk eleven fÀklyÀja vilÀgÁt...
nÀszzene volt nekem, ¡nnepi f¢ny, mened¢k csak a vÀllad
volt, sÀpadt f¢ny¢ben a barlang Àrnya derengett,
nÀszszoba lett az, bÀr a halÀl holdf¢nye suhintott,
gyilkosom, Aen¢as, a halÀlom lett ´lel¢sed.

Balla ZsÂfia

àVERWEILE DOCH!Ê

F¢nyfÃjta ablakokrÂl a szÁnes sz¢l leomlik.
A hidak f´l´tt friss l¢gt´mb, sürü aszpik.
A prizmaf¢nyen ketten mennek Àt
a tühidegben egymÀshoz sem ¢rve.
çttetszû februÀrv¢g, sz¢tfolyik.

Ez mind az¢rt van, mert ûk ketten, ott.
A kÀv¢hÀzban ¡ltek ¢s kin¢ztek.
Csak most ilyen sz¢p Szt. Rupprecht, a fÀk,
a Diglas ¢s a hÁdhideg folyÂ;
a hÀzak sürü dÁszlete csak n¢kik,
û¢rt¡k b¢leli az ¢g darabjÀt.
Egy macska elhever, bÀrsonyrugÂ, elûtt¡k.

A vÀros lassan Àtpirult ¢s hallÂ-
tÀvolon kÁv¡l minden rohant, magÀba
p´nd´r¡lt ¢s elnyÃlt.
p´nd´r¡lt ¢s elnyÃlt.De ketten, ûk,
ott ¡ltek. K´r¡l´tt¡k
a reggel zÀrvÀnya, akÀr a kû.
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