
Murányi Zita

szintézis

két férfivel ismerkedtem meg tíz perc alatt 
rossz helyre küldött az egyik a másik mutatta 
meg a helyes utat arccal háttal a Déli pályaudvarnak
a sötét üveglapon fejünk fölött rezzent meg a nap

előbb nevet cseréltem igaz csak félig idegenség
a vezetéknevem meghagyták nem igazán
tetszett a Szilvia keresztnév hogy visszacseréljék
egy órát kellett volna várjak de megtették lazán

tíz perc alatt visszaváltoztam a régi önmagam
oldalát csapkodta rózsaszín táska
és föl kellett hagyjak azzal nem maradt
időm belehelyezkedni a személyiségváltásba

a recepciónál közölték tudják mi van nyugodjak 
meg visszakapom a nevem és a pénzt
beálltam ugyanabba a sorba
ami rövid időre fölszámolta bennem az ént

tarkómon éreztem egy idegen férfi lélegzetvételét
szegényt kétszer sodortam le az útra 
erről tudtam túl szűk a tér magam vagyok ismét
hogy fölborítsam egy világegyetem szintézisét.
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érintés

A Gellért-hegyre mentem
az Erzsébet hídon át
körös-körül a hó.
A szobor kezében a pálmaágon is
vagy félbetört rákolló.

Havasak a kőpadok fázom
nem nagyon ahogy a főváros
és a kéményekből is szivárog 
a káros füstanyag 
a hó alatt füstszaga van a talajnak.

A Duna jeges néha a szívem
is szokott fázni nem segít
a pulóverfásli a dobogásnak
is lehet kéményszaga 
és egy kabát gallérjának is. 

A hó is lehet hamis 
félig már olvadt félig még jeges
ráfekszik a fák árnyéka 
a dobbanás is néma 
és egy kidőlt fa az erdő végjátéka. 

Hogy zöld volt a nyelvem
mint a tavaszi falevelek 
a hídon mentem át
nem gondoltam senkire de
gyakoroltam a telepátiát. 

Zöld volt a víz kisebb jégtáblákat
sodort és jégízű volt a csók
amire árnyékot vetett a szabadság szobor.
Az a kidőlt fa és az a rég elhangzott reccsenés
a halott ágak mint egy emberkéz
és hiányzik a hozzájuk tartozó érintés.
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nem

Néhány lépést még tenni a nyárba.
Kavicsos volt a part.
A hajó indulásra készen egy lány 
a mólónál térdére hajtotta a hajnalt

vagy a nap ragyogása takarta be.
Az arcát láttam a vállát befedte
a haj olyan fekete volt mint az este
ha elmarad a napfelkelte

csak combjai ragyogtak vörösebben.
A víz két oldalt habos minden
rávetülő árnyék túl keskeny én arra 
gondoltam mennyire megöregedtem.

Őt elvitte a víz még sokáig hallatszott
a nevetése a homokban lábnyomok.
Az emlékek mint egy üres kereszt vagy
súlytalanodva vetették le a megváltót

és akkor felragyogott a hold. Megismertem 
egy másik addig idegen fázást. 
Hogy a lélek erre a fagyra hasonlít a télre
nem csillagokból jövő monoton fényáradás.

egy tölgy

nézni egy decemberi tölgyet
ágai közé felhők gömbölyödtek
lombbá gyűrve a porhavat

és fölötte ahol a havazás
is megtorpant mintha fölsejlő szilánkja 
lenne a mennyországnak a néma eget
és az utolsó pelyheket hátukon a fény 
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még szivárvánnyá merevedhet
ahogy a fa agancsai közül némán kiszakadnak 
és a föld felé zuhanva lassan vörösével
itatja át őket a virradat és ahogy erdővé
dagadó fájdalmával mint egy elejtett 
pettyes őz egyre elesettebb a vérző fatörzs.

visegrád (apának)

és akkor és örökké is mindened fájt
két jaj istenem között a szeles visegrád
úgy bújt meg ahogy szád mosolyvonalában egy erdőirtás 
mintha apró fűszálak volnának zsönge törésvonalak 

talán kiszáradt én a dunát figyeltem közben
fölálltak a lemondás barázdáiban lelt 
menedéket egy-egy sóhajtásnyi holnap
a törzsek összeomlottak föntről csak

a lombkorona látszott bár a gyökereknek
nincs köze a haldokláshoz most volt 
ami kimeredt a földből arra mondtad tréfásan hogy 
elsőáldozó miközben szemedből könny csordult

néhány csöpp ami egybefolyt az éggel
éppen fölfelé sírtál a mindenhatónak
azt hitted minden vízburok egy mennyei csónak
hogy fönt még meghatódhat 

valaki az ember kilátástalan mulandóságán 
majd megszorítottalak éreztem hogy a lombok alatt 
a nincsen törzs tovább sorvad és a kortalanná 
dagadó évgyűrűkben pulzálását az örökkévalónak.


