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Nyomot keres a legtisztább nyomot 
Az ég földjébe szúrt virágokat
A bőrödre szilárdult kérget és 
Az arcodba vájt hasadékokat

A felhő vagy az esőcsepp a föld
A kéz mely a tóba kavicsot hajít
A hajnal vagy és szörnyű csattanással
Csapódnak be a meteorjaid

A reggel vagy a keskeny pillanat
A zuhanás a fűre hulló pára
A belső levegődben ér majd véget
Az angyal első elrugaszkodása

k r u s o v s z k y  d é n e s

Baleset

Vályogházak oldódnak fel
a kövér fiúk könnyeiben,
azt mondják, vigyem innen
ezt a sok homokot, amit 
miattam kellett kiszórni,
de nincsen nálam csak egy
gyűrött nejlonszatyor,
abba kezdek lapátolni
az izzó napsütésben,
az árvaság nem mentség, 
főleg, ha még várni kell rá,
elindulok, viszem a homokot,
és amíg a szél citerázik
a zacskón, egy alkalmasabb
balesetet keresek magamnak.
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Hamu

A kutyák hamut ugattak, 
fogalmam sem volt, mire
készülsz, abban a hirtelen 
elsötétedésben, csak mentem 
melletted hűségesen, 
a lábamat kapkodva csendben, 
mintha felizzott volna a földút 
alattunk, de hogy hová,
azt nem árultad el, rángattál
magaddal, mint aki nem 
egészen biztos abban, 
amit csinál, csak abban,
hogy csinálni kell,
jó lett volna mégis beszélni 
hozzád, de ahogy kinyitottam 
a számat, hamu pergett 
a nyelvemről, és mire mind
kiköptem volna, már oda is értünk. 

Egyre sötétebb

Korommal írtak fel valamit
a falra, amit a munkások most 
vizes kefékkel próbálnak 
lesúrolni elkeseredetten,
nem lehet már elolvasni,
mégis megállunk előtte,
eszembe sem jut, hogy nekünk
szólt volna, szépen dolgoznak,
szépen rezegnek a tagjaik, 
és mi is reszketünk, ahogy
figyeljük őket, kenik szét
a kormot, egyre sötétebb minden,
alkonyodik is, vagy nem,
támad a szél, ránk dől, 
mint egy régi palakerítés,
szürkén állunk az öreg szélben,
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mennél, érzem, húznál engem is, 
úgysem lehet elolvasni már, suttogod, 
de hát én a súrolást nézem.

Nyírfaerdő

Az éjszakai busz tévedésből
egy nyírfaerdőbe vitt ki,
tiltakozni akartam, hiszen
nappal volt, de könnyeiket
törölgetve csendre intettek
a kalauzok, nézzek már körül,
mondták, hát nem csodás itt,
és valóban, azóta is minden
nagyszerű ebben a nyírfaerdőben.

Zuhan

A páfrányok a földre 
buktak, talán esett az éjjel,
akartam kérni tőled valamit,
de még sincs itt az ideje,
mint egy kilincs,
olyan merev a kezed,
ahogy megmarkolom,
rozsdás nyikorgással
tárulnak a felhők,
és nincs mögöttük semmi,
mégis zuhan.


