
Oldalt áll az ablaknál,
félig háttal, s azon a szűk
hosszanti sávon át a fal
és a függöny között,
amelyhez hozzá sem ér,
amely meg se rezdül,
néz le az útra mereven
a negyedik emeletről.

Állott szemcsés levegő,
kényszeres rend az északi
fekvésű szobában.
A szürkeség árnyalatai
tompán egymásra rétegződnek,
ott áll az ablakkeretben,
érdes-porózus mészkő,
szoborrá dermedten.

Nem éles, de tisztán
megrajzolt körvonalak,
rövidre vágott ősz haj,
összezárt keskeny ajak,
hályogos tekintet.
Azt tudni, hogy lát, de nem
tudni, hogy néz-e valamit,
és ha néz, mit lát odalenn.

A régi piacot a sarkon,
ahová lement egy kék
kantáros rövidnadrágos
gyerekkel, aki fogta a kezét,
cipelték a teherautóról
a csöpögő üveghasábokat
a jégszekrény bádogrekeszébe,
nehogy hazáig elolvadjanak.

Ferencz Győző

Magányos nő a semmiben

86 versek 



De szétfolyik vizenyős szemében
kereszteződés, templom, piac.
Ha jelek nélkül közöl még valamit
az önmagába borult arc:
hogy nem akar beengedni
többé a szobájába senkit.
Valamit nagyon néz a negyedik
emeletről, de már nincs itt.

 versek 87



Szívünk dobbanása,
mint a harang nyelvének koppanása után a zengés,
messzehangzik.

A torony harangház-magasában
galambok, hollók és verebek között,
szívünk szeme a láthatatlan hang előtt szalad.

Lélek és lélegzet határán a csendben,
a ködszerűvé váló lehelet mögött,
távolok oszolnak rendeződve félhomályos látomássá.

Föltűnik a napsütötte hegy s a rajta lakó égi óhaj,
a pusztulás, tűzvészben eldőlt síró oszlopok
s újjáépült ház mennyei holdsarló alatt.

Szívünk mélyéből felszakad a régi sóhaj,
a remény, mint út, csak úgy, amint van,
életünk harangja zúg, a hit magunkban.

Dukay Barnabás

szeretet
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A gyűlölet távol tart attól, hogy
repülni tudjál. Nem elég a szót
kimondani, ki kell tárnod a kar-
jaidat. Hiába tudod, hogy a sö-
tétség vár a folyó túloldalán. És 
van híd is, azon is át lehetne sé-
tálni. Vagy úszni. Nem muszáj
repülni. A ködfalra kell csak vi-
gyázni a folyó fölött. Hiába ha-
tolsz be, megy veled. Állj meg
nyugodtan, várj egy kicsit. Az-
tán mehetsz tovább. Nem baj,
ha az ég szürke, szeretni lehet
azt is. Ha éppen olyan. Azért.

Jász Attila

Sötétfény

 versek 89



A szabadság egyfajta térkép. A réseken 
túl is eljuttat. Ahova utak nem vezetnek.
Hajnalra találom meg, félálomban már 
meg is érintem magamban a sötétség 
sarkát. Mindig is tudtam, hogy van vala-
hol bennem egy ilyen. Mindig éreztem, 
de a szabadság segített ilyen közel jutni
hozzá. Rábeszélt, hogy hagyjam a testet, 
tudja, mi a legjobb neki. Azóta sötétedés
után minden este elindulok hozzád.

Sötétfény 2
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A figyelem világokat hozhat létre.
Lassanként megtanultam megis-
mételni a repülés mozdulatait is.
Elfogadni a szabadság érzését.
Még meg kell próbálnom elhagy-
nom a testemet. De úgy, hogy to-
vább világítson nélkülem. Még
nem vagyok tökéletes. Beszélek.
Álmomban már tudok repülni.

Vágyfény

 versek 91


