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Mez� Hajnalka

Megváltó
délr�l érkezik
majd ahová mások
meghalni mennek

kezében méreggyilok
tengeri szivacs
küklopszok húsa

májusban egy
reggel, csíp�s
füstre ébredünk

épp ruháinkat
és m�anyag
vackainkat égeti

gyöngyöket
tesz a nyelvünk
alá, hogy újra

beszélni tudjunk

letörli rólunk
a sápadt hártyát
arcunkra pírt

lehel, egyetek
csak, mondja
közben újra mer

a levesb�l, amit�l
megint
emberek leszünk
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Nagyszombat
A cet gyomrában
vagyunk mindannyian
körülöttem az arcok
az én arcaim

Regét hallgatunk
a teremtésr�l
mint annak idején
a földre kuporodva

Az �söket mint egy
elektrosztatikus bundát
magamra terítem

Nagy leveg�t veszünk
és elmerülünk a sötétben
kezek, nyúlványok
selymes foszlányok
után kutatunk

Tekintetünkkel tartjuk istent
hogy vissza ne hulljon a semmibe

Bejárat
Azt írja szivárványkeleszt�
id� van a másik kezével
közben dagaszt és lisztez
pedig azt hittem
az ingoványban
találom meg hogy
a mocsárban majd
f�csomóról f�csomóra
kell ugrálnom hogy
elérjem közben majd
félig én is elsüllyedek
hogy nyugtalan remegés
leszek egy ló nyakán
egy vízzel teli szoba
folyondár és tüskés bokor

Ott még nem ismerem
ki magam ahol � van.
A szoba túloldalán.
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Kéknap
akkor az égen medúzák gy�r�ztek
a minden-n�k hangja visszhangzott
felh�ketrecekben

szikár fák tündérei
óvó jelenések
harmatev�k
csendgy�jt�k
tétovák

izmaim megfeszültek
és zuhanni kezdtem
felfelé közéjük
mindennél könnyebb
lettem
az álomid�ben
úszva

néha láthatsz még
egy gondosan elrendezett
tálcán
a szekrényben a ruhák között
olyankor elmélázol rajtam
engem rajzolsz a párába
az ablakon a medúzákat
nézed bentr�l és felhangosítod
a rádiót

Rózsák, hangyák
Már rég kin�ttél abból a hisztiz�s korból – mondtam a szomszéd kislánynak, 

amikor a levágott, túlnyílt rózsákért nyafogott. – Bár igazad van, manó, a n�k 

sosem n�nek ki a hisztiz�s korból.

– Még anya sem n�tt ki – mondta erre –, a múltkor is sírt. A hangyák miatt.

– A hangyák miatt? Megértem. Azok miatt a hangyák miatt én is sírnék.

Tovább hintázott, megfeledkezve a rózsaszirmokról.


