
BITTEl LAJOS VERSEI

A RÉGI HÁZBAN

A gerenda hideg selyem
őrzik a fűtetlen falak
a fényképezett holtakat
fakultan és sejtelmesen

almaillatú levegő

téli börtöne a szoba
az ágy dédanyám bútora
merev bádog a lepedő

dunna alól idézlek én
hantok alá bújt kis Kató
alélt a szivem zsibbadó
kékült holdujjal nyúlsz felém

s kezed a párnán szétfolyik
hogy lettünk ily idegenek
közénk mint nőttek jéghegyek
hogy nem juthatsz el arcom.ig

mért nem oo,gy több mint árva dúc
a palánk mellett s a havon
mit keresel mond angyalom
aludni talán te se tudsz

KATARZIS

Disztelen színpad semmi díszlet
puha árnyba késélű fény vág
s az élet lemetszett karéját
körülkínálja most az ihlet

magunkhoz vesszük és megillet
egy emlék egy bűn egy alélt vágy
a szem a csillagok mögé lát
~itokba mélyed a tekintet

egyetlen szó a végtelenbe
lenditi lelkünk és a mondat
mit végre helyettünk kimondtak

pólyát kötöz egy régi sebre
a szívbe tiszta béke árad
és tapsra verődnek a szárnyak

TIKKADT NyAR

VIHAR A TAVON

- kuJbista mederban -

Az apokaliptikus ellipszísről

menekülnek fehér háromszögek
a zöld ezüstje tombol sistereg
a komor kúpok lila orma füstöl

egy sárga átló a teret megosztja
és vak döbbenetté zúzódik a
képsíkon az axonometria
belezsugorodik egyetlen pontba

minden egy virtuális szűk világba
örvénylik önmagával karikázva
szögek és ívek összevisszasága

.villognak e,gymást metsző vonalak
mig félkört nem hajlít a gondolat
és a formák élménnyé bomlanak

Az utca végén csordogál a csap
- v'alami vásott kölyök tönkretette
szeszélyesen szivárog szét a nedve,
rög szürcsöli, szomjan issza a nap;

eréből csak egy tócsányi marad,
sárga darazsak cikáznak felette
s a véletlentől megtermékenyedve
gyér füvet növeszt a puhult agyag. '

A tikkadt porban oázis e sárfolt,
a szivárgás élesen elhatárolt
és túl a hant nem ismer életet;

ám a szomszédban, hová csak a pára
jut el, a földnek iszonyú a vágya,
mert tudja már, hogy teremni lehet. .•


