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Hajdu Erzsébet

…mese…
estig az arcokon fáradtság-virág nyílik
úgy h�t
mint a k�
amit reggelig a fagy simít
a takarón három kívánság
de kimondás közben
elakadt a leveg�ben
és a falon égett mosoly kergeti
az elfogyó érintések árnyát
a sarokban pókfonálon vonat kúszik
megdermed a varázspálca
így sohasem juthatunk az ’egyszervoltból’
az ’üveghegyen át’-ra
a nappal szerteszéledt kellékei meg
jóvátehetetlenül a semmibe lépnek

…béke…
az álomban kisimulnak a fények
nem is moccan a fej
az ajkak korsója csöndet kínál
a vállak íve békét
a szélfújta szomorúság
meg kint leng egy szárítókötélen
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…�szi vers…
valami álmos zsibbadásban
megkezd�dött
az �szi istentisztelet
a fakult naparany lecsordogál
kiszáradt kórón szenved
a magányos ökörnyál

keveset kérek
nem sokat
maradj
súgom
valahol szél nevet
egy sápadt levél riadva száll
fejem lehajtva ámulok
ahogyan színes suhanással
leplet dobnak a fáradt fények
és búcsúzik a nyár

Ashi Ogawa

vonások
egy ölyv kering a tiszta ég alatt
felette délnek húz a „V” alak

a fény és hang úgy hull a kéken át
hogy megborzong egy ébred� virág

szirmok között cseppekben tündököl
száz napkorong száz mézszín� ököl

a perc suhan elszáll a pillanat
pár szóvonás mi mégis itt marad
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Napíz�
Feketerigó röpte a feny�k fölött.
Hirtelen mozdulattól megrezzen� ág.
Azt mondtad, az idén korábban érkezik.
A jázminbokor felismeri a tavaszt?

Valami madrigált szeretnél szirmokból.
Lágyan zeng�, zanótillatú lüktetést.
Lazán felf�zött, f�zöld pillanatokat,
na meg az els� mondat legels� szavát.

Új irányokba tévedt tekintetedt�l
sarjad az égbolt a kopár ágak között.
Egymás után bomlanak a zsenge felh�k.

Aranyba öltözött zümmögés a világ.
Ujjbegyedb�l kicsorduló hajnalfények.
Érzed – nyelved hegyén – csupa-csupa napíz.

Szemben
a hegyek hallgatása. Ködbe rejtez� formák
nehézkedése. Egyszer elmeséltem neked,
milyen a kövek magánya.

Szavak – felelted –, lakatlan szavak. Szemed
szorosra zártad. Akárcsak az öklödet. Akkor
el�ször.

Minden hízelgés újabb kavics a szájban. A szívbe
már nem fér több.

Kifejezéstelen tekintettel bámulod a foltozott
édent. Kimondva-kimondatlanul folyékonyan
beszélsz. Melyik irányból közelítesz?

Árnyéksirályok egyensúlyoznak a parton.
Már tudom: a csönd valójában sós. Hullám-
verést követ� ernyedés.

Szememben hegyek, köd,
fehér hallgatás – –


