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ANZIX

Egy üres, de fi atal park a délután közepén.
Így nevezik majd a napot, amikor leeresztik
lassan, matt koporsóban a megmaradt szerveket.

Hogy megint temetnek, hogy megint virágot
és köveket dobálnak a hajnalok végén a messziről
jött ismerősök, mintha bármi közük lett volna a fákhoz.
Amit asszonyok ültettek őszi estéken.

Hogy megint kiálljon egy bölcs tanár, hogy búcsúzunk.
Mintha lenne mitől, mintha bármi köze is lett volna
a megkopott padokhoz, amit a vasútállomások
hangszórói faragtak kifakult hétköznapokon.

De ennél lehetne rosszabb is. Hogy megint
vörös arcú kiöltözött urak tegyék zsebre a kezüket
és döntsék meg a nyakukat, mintha bármi közük
is lett volna a cserjék virágzásához, amit anyák és apák
locsoltak tavaszi reggeleken.

Egy üres, de fi atal park a délután közepén.
Így nevezik majd a napot, amikor a messziről
jött ismerősök, a bölcs tanár és a vörös arcú urak
szerveket bámulnak egy koporsóban.
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De ennél lehetne rosszabb is.

Csak megmaradni kell, asszonyokkal őszi estéken,
vasútállomások hangszóróival kifakult hétköznapokon,
az anyák és az apák vízesésében.

Hogy aztán az éjszaka részeg gyerekek ölelgessék
a fákat, szeretkezzenek a megkopott padokon és
termést lopjanak a cserjékről.
Mintha csak egy üres park lenne.

TELJES

Kinyitni vakon
egy régi befőttesüveget,
ez lenne az, amit az öreg tisztítós
csak terhességnek hív,

kinyitni vakon,
lehetne ez egy első mondat,
első mondata a nőnek, akit
felraktak a vonatra
végállomás nélkül.

Persze a rohadt körtéknél van rosszabb.
Üresen állni egy körforgalomban.

De mit szólna az öreg, ha öltöny helyett,
bevinnék a nőt, akinek az első mondata
csak annyi: kinyitni vakon.

Persze a rohadt körtéknél mindig van rosszabb.

Nézni napot és azt hazudni ez a végállomás.
Aztán nézni a tengert egy nővel,
aki terhes és nem rakott el még soha
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körtét, befőttbe.

Kinyitni vakon,
ez lehetne tisztítós keze alatt
az öltöny, amiben a nőt, akinek lehetne
ez az első mondata, akit felraktak egy vonatra
és azt hazudták ez a tenger, amiben ezt a nőt
elvenni feleségül, csinálni neki gyereket, aztán állni
egy körforgalomban. Mintha a körtéknél lenne rosszabb.

Hogy te vagy a tisztítós, te vagy a nő,
akit elvesznek és teherbe ejtenek,
és te vagy a vonat, aki nézi a napot,
mert azt mondták ez a végállomás.

Így lenni teljes. Tengerbe dobni
és kinyitni vakon.
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