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H2O
H2O (Medúzamozdulatok)
még az üresjáratba kapcsolt
szív is ver tovább
míg lemerülsz az éjbe

légpárnaszer�
medúzamozdulat-álmok
hidrogénnel töltött zeppelin
siklik és pulzál
a csillagos ég alatt

nem a tüd� éltet tovább
hanem az üresbe tett szív
csoportos utazás Telliusba
képtelenség kifürkészni
a meghajtó szerkezetét

H2O (Kondenz)
valami leszakadt
a láthatatlan anyagból

oxidált gázfelh�ben
karambolközeli protones�

senki nem gondol a fényre
miel�tt kioltják

megfogant lehet�ségek burka alatt
cseppeket formál a légellenállás
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H2O (Hydrogenesis)
a vízfelszín robbanásszer�en törik
miel�tt lesüllyedsz
lelked mélyén szétválik
az éjt�l a nappal

de ma tüzel a fény
ismeretlen kéz
formál téged

a holdhal
lezárt szája mögött
medúza lebeg a sötétben

H2O (Lüktetések)
az id� körülöleli
a magzatgerincet

az anyaméh laboratóriumában
koppanó lüktetések
számolják a hasadó másodperceket

lehull a fehér fal
az örökkévaló
visszhangja körül
s ekkor feltárul a világ

H2O (Keresztelés)
mondják, a hit hegyeket mozgat
s olyan, mint a víz
természetet formál
s az abszolút mélybe tart

a cseppr�l van szó
mi a kelyhet naggyá teszi
Isten tisztító vizér�l
vagy a Jézus lába alatt
szilárd tengerfelszínr�l

az örök változó �stenger
molekulája az els� sejtben
az �s-szül� magzatvize
a történelmet formáló
az életadó víz
a táj zeneszerszáma
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a keresztvíz betekintést ad
egy másik világba
tükör, mely feltárja vízjegyeid
s a lelkiismeret sok arca közül
felismered az egyetlenegyet

e cseppek alá tartják fejed
hogy ismétl�djék a történelem
hogy te is formálódhass
kemény, lágy er�k alatt
magán- és mássalhangzók
ködében felhangzik a neved

H2O (Halántéklebeny)
a hullámok megmutatják a térkép fehér foltjain
hogy minden változás alatt még semmi sincs veszve
víziló cipeli tapasztalataid hangok, szagok, ízek, képek
a bejárt helyekr�l egy szürke masszába zárva
életed végéig túln�sz az emlékeken
látod elmenni körvonala a lemen� napban
a veled való találkára a pilantás hosszú árnyékában
egy arc körvonalazódik még rejti színeit
csukott szemmel is olvasható amíg hátat nem fordítasz
s mikor fényt gyújt emlékezetedben s felfedezed saját árnyékodat
meglátod az igazi �t éjszakai társad

H2O (Emlékoszlopok)
hókristályok fedik a tájat
az emlékoszlopok körül
véget nem ér� háborúk
jelz�kövei

mikor rátalálsz a gyermekkor
lerombolt falaira
gyerekzsivaj nélküli
babaházra emlékeztetnek

a szív id�mentes tér
a tüd� emlékek nélküli
a valaha láttottaknak
ablakok a néma tanúi

lassan felszívódsz magadba
mint hó olvad s fut el vizekkel
úgy vész el a naggyal való találkozásban
miként a velünk történtek is elmosódnak
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H2O (Ima a mélyb�l)
ki hallja meg az imát a mélyb�l
a láthatatlan valami felé taszító
kívánságrügy-szavaid

t�kehal hemzseg a homokpadon
pisztráng küzd az ellenárral
elmerülsz az olvashatatlanban

mikor levetk�ztettél minden szót
elhagyod arcodat, mint homár
veszti páncélját a tengerfenéken

H2O (Alapvonalak)
Helyreállítottad
a ledöntött sírkövet
név és két dátum van rajta

a csigák hallgatagságával
szemedb�l kizárod a nagyvilágot
árnyékba burkolózol
nyolckarú polip ölébe

mikor feleszmélsz újra
nem tudod, hogy a világ
vagy a tapasztalatod
változott-e nagyobbat

szemedben a meglepetés
mint a horogra akadt hal
megriadva a felszín
fénye közeledtén
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H2O (Éjszakai látomás)
megpillantod, hogy az ablakok
két keresztet rajzolnak
a téli égboltra

az imént lehullt csillag
sötét történetekt�l terhes
fekete lyukat hagyott hátra

a várost átszel� folyó
mint a történelmet összefogó
hatalmas acélhuzal

a telehold sosem tér el
hanem lassú filmként
játssza le a múltat

az egyik kereszt árnya
a most még üres
gyermekágyra borul

a másik árny
mint egy célkereszt
az arcodon

egyik szimbólum sem jelent semmit
felh� takarja el a holdat
a szoba besötétedik

csak az éj igyekszik
világosság el�l
látomásait rejteni
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H2O (Örökzöld)
az íratlan történelem
hordoz a hátán

vékony levélrétegekb�l
felépült gleccsereken át

kölcsönzött történetekkel
törsz el�re, jeleket hagysz

csikorgó lépések nyomán, évezredek
felhalmozódott elhallgatásain

leszakad egy rész, mikor a gleccser
nyújtózkodik, hizlal újabb örökzöldet

zsugorodó világ peremén állsz
nézed a nárciszok bókoló szirmát

mint bába sztetoszkópja füleli
az újszülött eljövetelét

H2OO (Vízfelület tükrözi a megszületést)
a hegycsúcson a Nap-szem
az égbolt kiterjedését figyeli

a víztükör felületén
az öregedés arcvonásai

emberfia vagy
apára emlékeztet� jegyekkel

mikor a fej víz alá merül
darabokra törik az arckép

s ne is reméld az eredetit
cserepekb�l visszaállítani
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