
Kránitz Rita

MÁS/ KÉP

parázs a varázsból
nyolc puttonnyal csal a hold magához
köldökén tornyos tekintetek
asszonyos házában készül az õstetoválás
tízezer tûszúrás égõ katlan mered
ránk a szélben megrogynak a hangok
a tankok a tû-fokán de örvényeivel 
szolgál a lélek 

HOMMAGE
WEÖRES SÁNDORNAK

Ki önmagát megvakítja:
nem téved el többé soha,
lábai a hegyek ormán,
szivárványból épít oltárt
a szineket látóknak. 

ISTEN DOLOG

...A jelen
kincs

mint a jó levegõ, nem elég soha! Többet,
örökké

többet, amíg élünk! A sziget nem elég
magas...
(Babits)

de talán a hegyekbõl összebújt
zátony elég lesz a meggyógyult Isten 
lábainak, hogy a szõlõ lugasokban
dünnyögõ aggokhoz visszataláljon,
S Isten-kézzel üdvözölje õket;
Asszony is lesz köztük, ott anyáskodik
néhány, Gaia se tudná jobban a
bölcsõdalt szájába venni, mire Isten 
megsajnálja, kérdi az aggódó csapatot:
„Barátaim, mi a probléma itt?“ – 
Egyikük szavával zendülök én is,
kutatjuk az elnyûtt, sárga vásznakat
az ábrákról a száguldó tágulás
aspektusait csitítjuk. Kislányom, 
ki az asztal alatt kuporog, egy 
ponton elhallgatja a csöndet a 
szánkról, -tükröt tart édes-gyönge arca
elé – és mi nyugtatjuk magunkat 
szóval-sírással: Amióta Isten 
az Isten, csak tudja mit kell tennie! 

VISSZAÚTON

– Menjen végig a csillagpázsiton!
(Könnyû ruhát vesz. Elindul.)

– Emelje fel Méltóságarcát!
(Felemeli északnak, felemeli délnek,
keletet, nyugatot jól ismeri.)

– Bocsássa el Hajnalkönnye lányát!
(Elbúcsúznak. Lábnyomuk gyöngyözõ
sziluett.)

– Szülessen újjá lángnyelvekbõl!
(Megfogan Gyümölcsöt szelídít.)
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FRANKFURT/ BAHNHOF

néhányan vagyunk 
egy frankfurti toalettben
felsikált csempék 
fehér-négyszögében
fiatal német lány
ájultan arccal a földön
ezer hangyasikoly
még egy utolsó szúrás a bõrön
talán nem késõ -
itt ahol segítõtárs 
a tiszta vízcsobogás
felel a szomjas hajnal
ahogy a lánylepke-báb 
vele csattog parolázik

ÚJ SAULOK

megmotoztak
megmotoztattunk
magunkra hagytak
magunkra-hagyottan
delelünk Damaszkusz 
kapujában eloldjuk sarunk
a nyárnak a cethal gyomrának
gratulálunk (de ki adja önként
a tengert?) új mentében 
gyártjuk a tömegpszichózist
és hogy most éppen legkelendõbb 
az álarc nem reménytelen a 
farsang a bál – már elkezdõdött 
barátaim tegnapelõtt
vagy talán azelõtt
(szabad a tánc) 

PRE-VIRTUÁLIS

A NINCS LEGYEN VAN
HORDOZÓJA KÖVETI
GYERMEK SZALMÁN BEVONUL
FESZÜL NÉGYZETEN
TOVÁBBAD MEGKÖT 
FELOLDOZZA A BICSKÁT
ZSEBÜNKBEN
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