
KALÁSZ MÁRTON Mézmadár
Robert Duncan emlékezete

Sejtjük a neszt, nem tudjuk a virágzó
öv mozdulatait az éjféli hegyen. Lent mindent keverek 
ezemlézű ösztön a külsl5 lombsejlést, szívet s képzeletet,
árvát s épet, ha van e világban, ha gén, sejtünk átjű tve gazdagot.
(Amint Isten tett azzá - ha majd éppen ezt felejtem.
Mivé tenné, kérdeztem halkan; s Isten volt-e, ha nem azzá
tette?) Részt vélni, követve virágzó
lényt, különben meglehet, félénk fétisem, sose kilengl5
siklása az érzékelésnek. Isten interneten; tudtuk itt is: mindazon,
amin a mienk, Lelke ott tapad. Övé
nem csak ell5bb, még teremtű. S érzékelésünk kendl5zetlenebb.
Lett jobb teendl5? Mégse hagyva, hogy megell5zzön
e tapintatban; helyettem járjon, s ne ell5lünk tünedezzék? Ha
hangra készen - mihelyt moccan, ráfutva szárnyként méz édes

szirmára; szurkáló csl5r, kedvez is vele.

Alkalmi vers:
Mozartiána
Kulkáék kertje; kint János, bent Vera: lépésre a Botnang-
széli zöldfal. Onnan t űzne ránk szinte éjfélig a nyárközépi Nap?
Fölül a ház. Lehetett volna csöndben
itt elüldögölni - de egy Noster köztünk; mintha lelkűnkb ől zenekar
intonálna: mind jól föltett parókában, copffal akár, selyemmel

tarkónkon. Varázs, fuvola
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bájos, hiú salzburgi ihletettség -
fátylasan úsztat át légipályahangok fölött nem baljós hegygerincen.
Közel épp ide Magyarország - hallgat, mindig itt van.
Ránk csak az összhangzat talál (egykor érzelmi tétje
zárt szájjal elhallgatva kinek itt), e .szep vagy, gyönyörű vagy"
szívszorító görcs fölé halmozása. Hajlítgató képzeletünk, szál tubarózsa
oldalt, kerti névtelenségben. Más esték, más rurália -
addig meg a tél jön. A kandalló eléa lelke-tört, néma abbé
jár, fázós példát ad: mire volna, gyart kedvben is, egy századvég zenéje.

C~KESÁNOOR Pathfinder
miként
a fé1pap
megcsókolja
új földre
lépve a talajt
az istengyúrta
áldott gömb ölén
mint számadó
alkalmazott

a teremtés-maben
társsá hívott
ember
a szomszédos
bolygót
birtokába véve
merthogy az is értünk-nékünk 
adatott

segéddé avató
mester-remekének
csókjával
mustrálván
leltárába vonja
a távolabb
szakadt (ott
is Szent)
Anyagot
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