
Somogyi Csaba

Távozás

Feneketlen kutat nyeltem,
melybe szavakat dobáltak.
Falát feketére festettem. Titokban
hordtam téglát. Csillagokról csorgott
rá a pillanat.

Semmi sem olyan mély, mint
a hallgatás. Túlnőtte az embert is.
Felveri az ösztönt, és feldúlva
távozik.

Álmatlan éjszakák visszhangot ásítanak.
Kivándorol belőlünk az idő. Aztán
csak egy hamutál marad 
utána.

Meg egypár cigicsikk.

Februárt vonító farkasok

Az én városomban tél
van. Februárt vonyítanak a farkasok.
Nem vacog benne se a tavasz,
se a nyár. Csak zord keddek vannak.

Az én városomban nézem,
ahogy jégvirágok közt elhal
belőlem a hétfő. Csak te ülsz
otthon mezítelen.
Csupa test vagy.

Az én városomban magadnak szelsz
 kenyeret, és hideg tejet iszol rá. Talán 
engem  vársz talánok nélkül.
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Az én városomban laksz. Adtam
hozzá kulcsot. Holnap elkallódott szerda lesz,
és itt ülök a dobozokon. Épp költözöm.

Az én városomban nyárcsere van. 
Platón viszik el az éveim. Kanyarodva
 tülköl. De vissza már nem tolat. 

Az új városomban ősz van.
Kipakolom a tavaszt a szoba közepére.
Párkányon nyomom el  cigarettámat.
Várom, hogy valami hátha feltámad.

Az új városomba beköltöztek
a farkasok és vonyítanak.
Pofájukon látom önmagam.
Valahol elhagytam a kulcsom,
és most keresem.

Azon a télen

Azon a télen nem lestek ránk
a tegnapok. Zöld léggömbbel
a kezünkben vártuk, hogy
összeérjen a pillanat.

Azon a télen megfogtam
a kezed, és nem fogadtam 
meg semmit. Hánykolódva 
ültünk a múlt tengerén. 

Azon a télen félrevert
a harang bennem. Némán
lépdeltek asszonyok karon ülő
gyermekükkel.  A templomnál vártam rád.

Azon a télen elhallgattam
előled mindent. Rést hagytam
az ajtón, hogy begyere. S most
körülölel a négy fal fehérsége.
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Nem beszélsz róla

Már nem beszélsz róla
senkinek. Csak a kávé
 hűlt ki közben. Ugyanúgy
fekszel le nélküle.
A villanyt hajnalig égeted.
Lehunyt szemed alatt
lüktető  éberség.
Ez csak álmatlanság, 
mantrázod magadnak.
Mantrázod és elhiszed.
Ugyanúgy kelsz fel
nélküle. A villanyt nappal
is égeted. Kávét főzöl,
megágyazol, és nem
 beszélsz róla senkinek. 

Kikötő

Meddő sóhajokból
gyúrlak össze. Hajadba
tűzöd a naplementét.
Már nem tart vissza senki.

Veled hazudok homokórába
zárt időt. Felhőkbe harap
az Isten; a lába földig ér
bennünk.

Tenyérnyi sziluetted
végeláthatatlan sóhajokká
törpül. Tengeröblöt
ringat a két karod.

Végül megérkezem.
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Átmenet nélkül

megszakadt, kifordult,
ráborult, eltört
valami.
majd
hanyatt dőlve, suttogva,
nem gondolva semmire,
valaki
még
utoljára, átmenet nélkül,
a fehérre meszelt tegnapok közt
végül
felkavar.

Repül a repül a magasles


