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Pirosodik
Bomló derű, kék alkony előszobája.
Aláhuppannak távol a hullámok, és
a festett asztallap rései, buckái között
pohár vándorol, mint friss, fehér
veríték, kristályos lecsapódás. Feljebb
óriási tenyerek a falfelületek, kicsit
vibrál, remeg a szem, ahogy leül sorban
a négy-öt kiterjedt szín. A kéz hálót
érint; nem sűrűséget, csak apró feszültség-
pontokat. A határ nem áll ellen, csupán
működik. Leng. Belegabalyodnak
az ujjak.

  * * * *

Alkonyi padlókövek halk zenében.
A nap vörös taraja alatt egy bukkanásnyi
kék. Már nem fogom jól beszélni ezt
a nyelvet, de mintha zongora szólna,
miközben a tankönyvlapot nézem.
Minden oldal dallamszerkezet,
őszülnek a bekeretezett részek, ősz
lesz, pirosodik-sárgul a szabály. Nem
tanultam meg azt a versszakot, azt
a képletet; hogy is volt az az emlékezetes
mondat? A zengés fűzi egybe, halad,
mint a sínek. Lépked, akár fénypamacs
a villamoskocsin, a festett sárgán,
ablakokon. Csikorog a kanyar. Iszom,
szemem világosabb, nyakam izzadt. Szél,
esti ing, valószínűtlenül lebeg az öröm.
Minden korty után koccanás.
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Csak  
suhannak
Állok egy buszmegállóban.
Fent a felhők hosszúkásak, az ég
olvadtkék, szinte fehér vagy vajszínű,
mint tíz nappal, tíz évvel ezelőtt.
Telt, rózsaszínes homlokzatok az út
túloldalán. Megrezeg a rücskökön
az idő, a leheletnyi délután, azaz
a délután finom lehelete. Apró hideg,
apró íz. Apró villanás a gyomrom
táján, talán részint a mellkasomban.
Menetszél, lépjek, ne lépjek, különös
kedv. A járda kedélye. Ahogy szürke
hosszán minden elhalad. Annyira
vagyok boldog, mint egy végtelen
üvegalagút, januári szenvtelenség,
átlátszó falon át a hűvös mező.
Mögöttem a Duna Plaza ezüstös
tornya, fák ágain a percek menekülő
lépte, távolságtartó lombok. Ha
buszra szállok, akár egy régi bögre fülét,
fogom meg a korlátot. És csak
suhannak a nagy kőházak, súlytalanul.

A nap íve
Táncot lejtünk a pocsolyás estén,
közel egy padhoz, ez az este már
úgyis elmúlik, lámpaszilánk a vízben,
a fény, mint egy ember törzse. Volt
ott plakát vagy csobbanás? A tükör:
plafon, megremeg. Hát az épület
felénk néző oldala kékes-homályos,
mondhatni, szürke. Kapuban nyegle
beszélgetés, a kéz úgy emelkedik fel,
mintha ennyi volna az eltelt nap íve.
Nem tesz semmit, és a maradék:
szabadidő. Kis cigaretta kicsit suhan.
A láb előrébb, hátrább, kapuseprű;
lendület az üveg előtt, tartóztatni nem
kell. Magában világít az ég, a fehér
tömbökben nem történik semmi.
Házak fölött a tér, mint akvárium.
Leülhetünk a padra, meg is állhatunk
mellette, és támaszkodhatunk, ez
eltarthat még így. Hűs illat, kellemes
hideg az orrlyukak körül, könnyű
karunk ide-oda mozdul. Ránk frissül
az átlátszó sötét, a kéklila pezsgés.
Akármennyit lépni akármeddig.
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