
enyém legyen a rang a cím a kincstár
nem sejthetem a sors kivel hoz össze
következménye hogy jó lesz-e rossz-e
a találkának csak annyit tudok
hogy az utak kitaposatlanok
bennem pedig mióta létezem
nem érhet szemrehányás sohasem
voltam rest egy helyben gubbasztva benti
ösvényeken bóklászni (ez jelenti
nálam a vándorlást) sohase bántam
csalán égesse tüske szúrja lábam
csak azt furcsálltam mért van mit jelenthet
hogy feltérképezvén a benti rendet
ma idegenként fogad az a táj
mely tegnap jól ismert ez néha fáj
máskor viszont játékosan csodálom
ártatlan ez az ország s mint az álom
valószerûtlen milyen gyönyörû
hogy léptem nyomát benövi a fû

Halasi Zoltán

ANÓD-KATÓD

„Minden szereplô transzponálható.
Ahány lény, annyi belsô univerzum.
Kisülô sugarak. Anód-katód.
Szerelem ébred, újra elszúny.”

„A koitusz természetrajza ez.
De hol a szerelem megannyi tévedése:
Erósz csele és Aphrodité felsülése,
meg ahogy Don Giovanni bajt szerez?”

„Olyankor Hermész csintalankodik
valami vágykézbesítési trükkel.
A címzett köp a vágyra: máshoz tartozik.
Vagy szikrát fog tôle és falat öklel.”

„De engem a mihaszna áriák,
oktalan kínlódások érdekelnek.
Mert zömmel ettôl hangos a világ,
híján a méltó kéjnek, a sikernek.”
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„Ahol nincs harmónia, az nem szerelem.
Magántéboly legfeljebb, pszichodráma.
A gyógyulás az összhangban terem.
Az fogja egybe, mint festményt a ráma.”

„A személyközi háborúk korában
békérôl papolni: micsoda gôg!
Mintha szenvedélyeik viharában
ôk nem volnának vakon kisülôk!”

„Mondtam: anód-katód. Ha csak egy percnyi.
Villám. Elôtte csönd, utána csönd.
A kínt, a vágyat másnak kell nevezni.
Az egymásban elégést, azt köszönd.”

MI NÉGYEN

Hogyan lehetnénk teljesek?
A magunk gyarló módján persze.
Hogyan ülhetnénk körbe, ha asztal nincs,
egy szônyeget.

Hogy arról együnk.
Nem, ne legyen örök a mi eledelünk,
de azért ki se fogyjunk belôle.
Majd néha szünetelünk.

Csak lennél már itt.
Hiába él bennem ôsbizalom,
meg-meginog. Babonás vagyok: az ilyen
bajelhárít.

Azt mondom hát: nem-énem
mulasson nem-éneddel, míg velem te.
Egymást laktassák, szônyegünk koptassák.
Ôk ketten: mi négyen.
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