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TAMÁ S  MENYHÉRT

Alkonyút III.

1
Szökni készülő pillanat:
először apám szemében
láttam, azóta sem tudok
nevet adni a rám hagyott
fénynek, hordom, akárha
a magam kimért idejét
hordanám, naptáram né-
zetlen, égvakító az a jel,
mely arcunkért érkezik.

2
Egyedül a megélt óra – a
többi ábrándos betűkezdet,
félelem a tárgyak megfon-
tolt tekintetétől, a megélt ó-
ra, a visszahozhatatlan bir-
toklás; ölelés az ölelésben,
miközt alád veszik a szé-
gyen, az alázat, párult dia-
dallal a világ fölé érsz…

3
Korai? tegnap is észrevehet-
tem volna, hasítón vedli zöld
színét a remény, hol fakó-,
hol arany-sejlésben villan e-
léd, s ahogy finomodik a fül,
a szem is megleli derűsebb
kapaszkodóját – áldástól ál-
dásig ifjodik, útnak vált ár-
nyát; az éj leplét is túlhasítja!

4
Anyám várandós arca;
fordul felém a Hold, me-
gint e kráter-mély szem-
pár, szemalji világárok,
jóságtenger, tükrén nyolc
bölcsőringás, fodrán a ki-
lencedik: édes kínú titka
– áldásút, átokút, jövök
már, jövök már!

5
Váratlan cinkeszó, körül-
nő a fény, hevül a völgy,
a hegykaréj, kinek? ne-
kem? a tétova percnek ü-
zen? vár, rezzen rá fülem,
jel? már az ének is vész-
jel? fogy, megint sebet
kapott az ég? borzongok
a kettős deresedésben!

6
Kivel nem esik meg, hogy
ellazul, ha rálel a legtitkol-
tabb szóra, az egyszer meg-
vallottra, ami, ha visszatér,
napom; napjaim ajándéka,
boldog a reggel, ha vele éb-
red, ízesedik a szám, ha kö-
rülízleli, a csönd? hosszú-
hosszan szótagolja…



7
Előkép, előderengés, várt, s
nem várt emlék; a mulandó
megnyilatkozás, most éppen:
répaföld, kiürült udvar, első
tilalom, hozzám ért tenger,
eltemetett temető, zárt temp-
lom, felázott utca, esőzetnek
feszített homlok; a szülőég
másodszor-keresztelője!

8
Választhatok: ugyanazt
választom, ugyanazt a
bolydult utat, amelyiken
elindultam, amelyik ma
is útfélre szorul, űzöttei
kifosztott arcú; háborús
szélbe szánt székelyek –
ez az út csak elfelé visz,
azt is tudom, hova vezet.
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9
Ma még nem dicsekedtem,
(tegnap sem), hódításaim-

mal sem hozakodtam elő,
se új, se régi rigolya, a mo-
rózus nézésnek is híján va-
gyok, szaporán ver a szí-
vem? szédelegtet a reggel?
ez, ez már, izzaszt… vagy
még csak az előöregkor?

10
Sajnálom rá az időt, (min-
dig sajnáltam), többet ké-
ne játszanom, játszadoz-
nom, mondjuk a megsza-
kadt álomképpel, az álom
alatti szóval, hátha fejthe-
hető az égi kód; mit tarto-
gat a benső vezérlet, és
mit a másnap éberítése…


