
Még nem nôttem fel a kapcsolathoz. Az
elegendô csoda nekem nem elég. Errôl is
kérdeznek. Ludak szállnak el az ablak elôtt.
Összekeveredik a hangjuk. Feléjük mutat
egy gyerek. Vonakodva kerüli ki nagyijával
az építkezés sáncárkait. Felhallatszik futó
nevetésük, ráéreztek a jókedvre. Minden
élni kezd, amire nem tudok magyarázatot.

Jász Attila

UTOLSÓ MOZDULAT

Apám emlékének

Utolsó mozdulat a test fölött.
Utolsó rezdülés az est mögött
bujkáló hold, csak egy folt, csak a test,
mely felett a lélek még ott lebeg.

Se nem élô, se nem holt, mint akit
csak a volt vonzása tart össze, míg
utolsó cigarettád füstjével
(nem marad már több idôd) tûnnél el.

Lendületet veszel, s ahogy felülsz,
nézed a saját corpusod, belül
mintha csak aludna valaki. Mintha
rosszkor ébrednél, vonulni vissza

az álomba késô, nem érdemes.
Nehéz léptek jönnek érted. Lehet,
hogy nyílik is az ajtó, és eloszlik
a várakozás reménye, lefoszlik

majd szép csendesen lélekrôl a hús.
De most mégis valami visszahúz,
visszahanyatlasz, nincs több mozdulat.
…et spiritus sanctus (lágy fuvalat)

mindörökké, ámen.
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MARADÉK NÉLKÜL

Látta, hogyan szeretkezik a tájjal.
Határozott, ám finom mozdulattal
benyúl a gyûrött fûszoknya alá,
szépen halad a kezével tovább,
föltárja földje zsíros feketéjét,
száját rátapasztja, szürcsöli, míg
bírja. Mint jéghideg forrásvizet.
Mélyén viszont élô kagylót talál.
Megnyalja a zárt kagylóhéjak élét,
szétnyílik, s remeg a hús közepén
egy igazgyöngy. Amit majd szétharap.
Langyos esô mossa földbe a szét-
ôrölt gyöngyport. Más pornak mondaná.
De most csak figyeli, ahogy beissza,
elnyeli maradék nélkül a föld.
Talán egy kis nyálat enged utána.

Somos Béla

MENÜ

Elôállít egy lélekpárlatot
szavakká fôzve (fûzve) mindazt, mit megélt

kavargat, fortyog, elsóz, összeáll
a lapostányér-világegész

Ilyennek szánta? Ilyen. Senki se
fôzheti mindig kedvenc életét

A mûalkotás mindig szentmise
az elôzmény s a folytatás a tét

A pincér jön
osztja az étlapot

kicsit hajlottan vár a rendelésre
Ez a várakozási állapot

ez a békesség kerthelyisége
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