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Juhász Róbert

A pókhálón túl
ha elég ideig ülsz mozdulatlanul

melléd sőt rád is szállhatnak a madarak
ha figyelsz része lehetsz a levelek rothadásának

a deszkák korhadásának
nem muszáj idegennek lenned
lehetsz innen való évente újra
és kihozhatod ide magadban

amiről pontos táblázatot vezetnek a tudósok
hogy hány év alatt válik a bomlás martalékává

***

itt hagyom abba először a menekülést
elég volt megállok

szembe kell fordulnom
a fák tartják a hátamat

idősebbek és régóta ismernek
hasonlítunk a föld alatt legalább akkora részük van

mint nekem
van honnan futnom de
a fák tarják a hátamat

idősebbek és név szerint ismernek

*** 

önként lehetsz csak itt
ha azt akarod hinni bárki is marasztal
a hátad mögött időközben kifeszített

pókhálókra ráfoghatod
hogy idekötnek

de tudod jól ha szeretnéd
ezek a szálak könnyen szakadnak bőrödön

és az érintésük sem kellemes

***

a rétegesen öltözött erdő testén lecsúszik a lomb
végre saját arcát mutatja

a meztelen törzsek
minden logikát nélkülözve nekiveselkednek

az ólálkodó fagyoknak 
itt is minden ősz temetés

a néma éjben csak a vaddisznók ropognak
ahogy feldúlják az üszkös ruhákat

éktelen lárma ez a csámcsogás

Szülőföld
 fél órája integettem
az üres út elnyelte a távolodókat
s ettől még üresebbnek tetszett
kezemre néztem idegen testnek hatott
leengedtem szégyenkezve
el sem vittek és itt sem hagytak

hetek óta nem emlékszem az álmaimra
a legutóbbiban fütyülni tanultam egy korhadt hintán
a kerítésnél megállt egy romlott fogú 
vérágas szemű nő és megdicsérte dalomat
ötéves voltam és büszke

a másikban ültem az elhagyott lugas alatt
és mohón haraptam a lógó csöcsű szőlőfürtöket 
hány embert neveltek fel ezek a kertek
a darazsakat együtt rágtam az édes szemekkel
csak akkor voltam hajlandó felébredni
mikor a torkom végleg eldagadt 

egy nagy levegő elég hogy kiolvadjon a sok elfojtás
itt maradni olyan mint örökre integetni
fütyülni mindenre és szüretelni 
habzsolni az erjedő gyümölcsben 
bugyogó gyerekkor részeg fájdalmát
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