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Áfra János 

Valaki után

Hordd hát el ezerfelé magad,
szakítsd meg a töretlen egységet,
szóródj szét, elárulva a semmit.
Fennmaradt nyomaid szikrázzanak
a végtelen űrben, és a távolból
ismerjenek egymásra töredékeid.
Legyen az ég a közönyösség köre,
ahol a láthatatlanok várakoznak,
legyen a föld az érzések gyűrűje,
ahol testek épülnek, bomlanak.
Adj időt, hogy e mozgáson keresztül 
szerteszaladjon a lehetőségek sora,
melyek megidézik százezer arcod.
Tenyésszen vágy, ösztön és félelem,
akkor nem lesz úrrá senki nélküled 
a kiszámíthatatlannak álcázott életen. 
Alakítsák szabadon, de sose uralják 
tekergő sorsukat lefoszlott sebeid,
hisz minden igaz döntésükkel táplálják, 
ami benned múlhatatlan marad. 
A kapcsolódásokat uraló akarat 
a gyógyuló kevesek kiváltsága lesz, 
és ők torzítva bár, de ismételgetni 
kezdik a mértékadó mondatokat, 
megtérve rejtett formáidba.

A legrövidebb éj

Bőség idején a föld felkínálja
az osztozást, s égő forrásotok
a természet szebb arcát világítja 
meg. A legmagasabb delelési pontról
ébresztgeti a páfrányok égő 
virágát, amit egy teremtmény 
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rögtön elragad az emberek elől.
Apró madárként tűnik fel,
de a növényhez érve szertefoszlik,
s ködlenek vele az ég sugarai.
Ha mégis előbb érnétek el
a narancsosan izzó szirmokat,
láthatóságotok súlyát levetve
érteni kezditek az állatok nyelvét,
és újraélednek ősi mondatok.
Mikor a belétek oltott láng a várt
ragyogás jelölője lesz, bebocsájtást 
nyertek az igézetek kapuján.
A rontó erők hatalmukat vesztik 
a nyárközéphez érő igazak felett,
így éjjel örömtüzek ébrednek,
illatos virágokat és füveket
füstöltök következő fürdőitekhez,
és a bátortalan kívánságokról 
leoldódnak a görcsök táncotok 
kötelékében. Termékeny évet 
remélve égő faágakkal járjátok 
körül a földeket, és rendbontó,
idegen seregek ellen lángoló 
kerekeket görgettek alá a határ
menti dombokról. Utazótok 
hosszan öltözik, hisz oda indul, 
ahol ő lesz a legmezítelenebb,
s szent növényetek tanítása szerint
fénybe emeli e kóbor tömeget
a vakító kör földre hullt gyermekeivel.
Az év legrövidebb éjszakáján így 
ünneplitek világosságotok győzelmét
a latolgató éj természete felett.


