
O L Á H  A N D R Á S

hol az a másik
Mayer Hella festménye alá

béna vagy mint egy lehangolt zongora 
magányod sír: most hol lesz az otthona 
ablaktalan tér madárfüttyel játszik 
– keresed magadban: hol az a másik – 

kérdőjelekkel méred majd az időt 
a korhadó múlt válaszfala kidőlt 
a tegnapból már a könny is kiveszett 
s nincs ki mesébe szőné a színeket 

áldozat 

csupasz a karácsony: te vagy az áldozat 
– fenyőre aggattad széthulló álmodat – 
ajándék sincsen s már halott a tükör is 
az idő meg-megáll csak a szív működik 

elfáradt a szék is – nem vár a fiadra – 
poharad túlcsordult: nyomorod itatja 
szürkülő szavakkal takarsz egy emléket 
holt szobában szárad fény nélkül az élet 

szaggató fájdalom – kezed rákulcsoltad – 
hervadó tekintet szűk reményt kuporgat 
koldultál gyógyírt de kiapadt a kútja 
Isten is magányos – csak ő még nem tudja 
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az elcsúszott idô
éjszakáidból megszöktek az álmok 
és köntösöd zsebéből is eltűntek a gyógyszeres 
fiolák… gyűrűt vont köréd a kétség… 
szabálytalan árnyék vagy csupán 
akit ugyan meg-megsimogat még a fény 
de kiút már nincs csak szobányi szabadság 
s egy vetetlen ágy… a falon pedig 
– irgalmasabb időért fájva – lázasan 
feszeng a kitiltott kereszt árnya 

[jártunk már itt] 
jártunk már itt… s ahogy akkor: most is 
félszeg szavak reszketnek a fűszeres illat fölött 
kiegyenesednek a téren a fák… zene szól 
halk zokogás… hagyod lélegezni az álmokat 
de nincs visszaút: ma is sebeket kellene 
gyógyítani ám hiába ordítod magad rekedtre 
az a szív már nem otthonod és a buszpályaudvar 
sem az ahonnan járókelők özönén keresztül 
elindultál… mindenki sietett valahová 
siettél hát te is és előre dideregtél 
hogy mi lesz ha majd kattan a zár 
s nyílik az ajtó… és elfogott a kétség 
hogy nem az lenne-e jobb ha nem nyílna… 
árulás ez – mert a megalkuvás is árulás – 
itt már nincs törvény és nincs miért 
s nincs se előre se hátra 
üres szemek fájnak csak körülted 
és eleven seb maradsz te is 
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reggeleink 
a kapkodó reggel már javában öltözködik
kilöttyent kávé szippantja fel a dadogó
álmokat a test bántó csömörét
a bizsergő ujjak rövidzárlatát –
a körülmények – biztos menedék:
hivatkozni a befolyásolhatatlanra
ami nem a tiéd – már az ajtóban állsz
amikor mégis behódolásra 
késztet a fuldokló remegés
a magát megadó test szádban olvadó párája 
– az ajtó és az ágy között pár percbe
sűrűsödik egy új honfoglalás
s a reggel máris a lépcsőn futó lépteké
a nyeszegve nyíló kapué
és az örömtől vemhes szapora lélegzeté
mely tiszta mint az ég

szimultán
szimultánt játszott velünk az ősz
vesztésre álltunk mind a ketten
didergő reggel volt
magányosan pislogott a nap
riadt telefon csörrent – időzavar –
a mentő szirénája gyáván vijjogott
mire odaértem EKG-görbékre
zsugorodott benned az élet
egy félénk hordágyba kapaszkodtál:
az infúzió még visszatartott
de szemedből már elszökött a fény
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[poros kövekbe] 
poros kövekbe törli ingét a nyár 
szomjasan tátog a tikkadt folyómeder 
kicsorbult tükörként hazudik szemünkbe 
meztelen mellünkbe karmol a nap 
remegő fűszálak tövében 
álmok kuporognak kimarjult testtel 
– lúdbőrző félelem: lekaszált 
mosolyok emléke fojtogat – 
szemed meleg tavában álmok vitorlái 
kezed ölelés-emléket rejteget 
kifakult arcod megkarcolt vallomás 
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