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1
Kék dombok – a képzetei???
„Fénylőn születnek itt
a… Vénuszok”?
Mit…? Hogy: „Nem alkuszok”?!

2

Ennek ideje: múlt.

Féméjszaka.

„De túl…”

A fa
…nem, nem: a vízbefúlt
kín-ujjait…

Színek: rabság… a mélyüket…
Néha…
„A szem néma”?
Süket.

Ki unja itt
magát?
„A múltba, át.”
Jó, jó. Eső.
Vas, kő.
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És így tovább.

3

4

Utolsó képei
fölbomlanak.
Égiek.

Egy tócsa tükre
villan szemükre.

Forma? Alak?

Benne: egymást,
hirtelen…

„Felszíni áradás fedi
most a mélyemet…”

Ezredek óta, folyvást
…várat magára.

Nos: fedje csak?

„Förtelem!”

„Én –”

És a szem?
„Görcsbe feszül”???

Szél-víz-fény
ellebeg –

(Ez a nézés… mije?
tragédiája?)
Egyre gyűlik, belül.
Ki kéne törnie –
Tükör. „Ha csapda…”
Meredten –

5

Ha ketten
egy-félbe-hasadtak.

Az utolsó utáni
maszkok.
„A fák csuhái”
Azt, ott –
A szűk horizonton –
„Mondom.”
A holdjukat –
Lyukak.

6
Kínlódó eső próbálja segíteni
a szökőkút víz-íveit –
hasztalan.
1 golyó 1 asztalon.
Hangzó –
Elgurul. Harangszó.
(„És a szerelme…?!” „Élt.
Kutak lecsiszolt kőlapjaiért…”)
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7
Hangokba zártan.
„Bent mozdulatlan álltam.”
Halomnyi fény. Boglya.
„Mire vártál.”
Kő, vas, bogár, tartály:
a pillantása foglya.
Vakul?
Villám: váratlanul.

9
Oda –
Egy visszhangzó szoba.
Fehér márványterem?

8

Kristálypohár,

„Azt rakd –”

megkövült íz,
víz?,

Egy kő alakú nyom.

tintatartó –

Absztrakt
vidék.

Ajtó.

„Unom!”
„Csöndet!”?
Dönget –
(„Kié?”)

„Ha visszajár…”
De nem –
az ív
ép:
egy németalföldi kép,
naiv.
Mert belehull.
A súly –
Lyuk. Szembogár.
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10
„Valami körül lebegek.”
„Látlak!”
A zsalugáterek –

11

Ujjnyi
fény,

Léptek lélegzete –

„Nem tudok kijutni!”,
aztán a födém –
…És fölsír: egy ablak.

Belép.
A kép:
eszelős szemek, táj, nyáj,
együgyű ájulat
(pl.: „Pórnép mulat.”).
Száj.
Széttekint –
„De te…”
Körül:
falak.
A talpai alatt –
ez, márvánnyá kövül.
(Ahogy elhagyja a lépteit.)

Harcos Bálint (Budapest, 1976) költő, író. Kötetei: Harcos Bálint Összes (2002), Naiv Növény (2006),
továbbá tizenhét gyerekkönyv.
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