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Forbáth Imre

Szélképek
Óceánba merült a vihar, most szélkölykeit prüsszenti 

széjjel,
hullámok fintorognak,
az ég gyémántréseib�l
felh�k vakolata potyog.
A szél gyermekkezében erd�k vándorolnak,
fák gyantavére buggyan,
Tibet platóin a hó hallgatag lárváját cibálja,
a fjordok ezüstspirálisába szökik,
jégköböt libellál arktikus tengereken,
Rómában éjbe mártott keresztek processzióját rendezi.
Mindent tud:

ökörnyálat,
árterületeket,

madárfélék gaudiumát,
a falu együgy� harangszólamát,

Transzbajkál �si dallamait.
Most itt – megy már odébb,

szétízeli a hullámköröket,
partok elúsznak alatta,

köt,
old,
� a szél!

A hold rézülepét csempészi a pápa levestálába,
fázékony aktok szemérmét csiklandja
s a gyilkos h�vös szekerceélét.

Régi szerz�k szerint Kappadócia vihar-
zsákjaiban születnek a szelek. A szél ta-
gadja ezt. Törzsökös hidalgó �, a lég
forradalma. Bölcs�jében mákmagvakból,
orchideaszirmokból, r�fösáruból, taná-
csos úr kalapjából, viaszbábok lobogó
kenderkócából táplálkozik.

Szintézis
t�zb�l-jégb�l,
a h� harca
a szél!

Forgó füstöt, börtönök betonpalástjait,
hagymázos krátereket fúr �rült csavarmenete.
Ereszek könnyzacskóit facsarja,
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majd fehér lasszóját a tornyok köré tekeri,
a sz�z szent szobráról lerázza a liliomot.
A borzalom megráz mindent:

Jaj, jaj,
kis kenyerünk,
a tavasz apró sátrait
lepucolta a szél!

Széjjelfutnak küll�i,
a szél vidám kereke forog tovább.
Tárnák fekete gerincén,
bozontos föld forró álmain
a mindenség dúrja,
a félelmetlen gyermek,
a szél!

Kozmikus porral keveri fenyvesek ózon szuszogását,
világos és borús síkokba tördeli a horizontot,
törpe öblök zsivaját cipeli
vándorsziklák, sóstavak, eukaliptuszfák közé.
Kalózhajók vitorláiba fekszik s a színházak
merev kulisszáiba tántorog.
Vágányokra kúszik s gumitalpain lohol
a bamba expresszek után.
Sürgönydrótokba belebeszéli volapükjét.

Karsztokon
elszórja az egyszer� vetést,
Indiában
pagodák istenszörnyeinek csontszívét.

A pergyártók asztaláról lefújja a fáradt iratokat,
a polgár
üde nyálcsorgása eláll!

Bankok rácsain tolakszik át s inflációt okoz –
a hegyek felett, a hegyek felett,
a hegyek felett
nyújtózkodik a szél!
bazaltízületeket ropogtat. –

Halljad már, farkasfogakon gyilkos vágyakat orgonál:
Katonamarsok szuronyok vertikálisait noszogatják,

gépfegyverek
rombikus zörejét
hurcolja már a szél!

Avult buzogányok is boldogan felbégetnek a múzeumban.
Elég!

a nap fénygyökerei megkötik a bolygó képleteket,
egyszer �k is fáradtan az ég eml�bimbajára csüngenek,

meghaltak a szelek,
de még tapinthatod bennük

szelíd vagy bosszús angyalok lába nyomát…
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Kalandorok
Cethalásszal mennek �k a bálnatengeren
Alaszka fehér öbleib�l
vagy a Mississippin vörös tutajosokkal,
szigonnyal, mér�léccel vagy nagy halfogó hálókkal.
Legy�rik a sanyarú talajt, sarcolják a vizek aranyporát.
Sziklákat görgetnek, felszippantják a pampák harmatát.
Dél felé szólítja �ket vándor ösztön, észak felé
vetíti az északi fény.
Felismerhetetlenül egyformák, éber csontos koponyák,
inas rettent� tenyerek.
Színük egy a nappal, jéggel, pálmaligetekkel,
s az orvvadásszal siklanak forráspart szarvasa után.
Medvevadásszal ballagnak irdatlan fustélyokkal vállukon,
kiöblítik a katakombák vakondhasát s a
bárgyú fétiseknek meglopják rubin szemét.
Anyjuk nincs, lehet, anyátlan születtek valami
vad árok fenekén,
s ha a busman n� kiejt egy gyermeket öve alól:
talán �k azok – talán az övék!
Sötét fantomokkal mennek, s íjuk pendül
az egzotikus éjjelen,
talán a kobra, talán a hiúz potyog a gallyak közül,
talán a paradicsommadár,
talán a maori lány, talán a duzzadt ajkú hold
Zambézinél, hol a nagy víz zuhog
Óceániában, hol a Szargasszó-tenger örvénye dagad
vulkánok sparhertjeiben ezertó finom ködén.
Lehet: Üdv Seregével mennek, síppal, heged�vel
dicsérik a vállalkozó szellem� Urat
vagy papreverenda alatt
ekrazitos ken�ccsel kenik el az alázatosság
szemölcseit,
néha fehér házakba ballagnak rémes lárvákkal
hónuk alatt,
nyomdokukban nehéz csöppekben hull a vér. –
Mindenki ismerni véli �ket, sötét legényeket
a mammut hegyekb�l,
kin�nek a mészkövek közül, gyopárt, sastollat
hordanak süvegükön.
Kifosztják az inareszket� vándort, primitív postakocsit.
A sürg� bolondos városokban megrontják a
serdül� leányt.
Ravasz szemüket tündökl�re sikálta a fény.
Durvák és szemcsés anyagúak, mint a tengert�l
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kilúgozott konglomerát.
A polgár ágya alatt vannak irtó késekkel
fogaik között,
s a paraszt fazekánál is a szénaboglya árnyában.
Széllel egy iramba szállanak a patakvízzel s a
golf forró kacskaringóival
s pehelykönny� ballonokkal utaznak toronyiránt. –
Akik velük indultak el, kis kunyhókat
építettek rég,
békés lélegzettel m�velik kertjüket-földjüket,
a bukszákba fülig tömik a jó pöngés�
kerek fémeket,
majd derék halmok alá fekszenek, miket megszentelt
a pap és puhára áztatott a könny…
A kalandoré a minden és a semmi,
a júliusi hó s a novemberi nap,
a felihatatlan óceán s az oszthatatlan tér. –
Fák gyökereivel hajtanak réztárna alján
sivalkodó gyártelepeken,
gerjedt kaszárnyákkal mennek bronzsörény�
ágyúcsöveken,
ülnek a tornyok legtetején és csáklyáznak
a fényben úszó porszem aranya után,
sátrakat feszítenek gyülevész piacokon s
cölöpházakat vernek a mocsarak szívén…
Egy nap,
ha kifordul szájukból a békétlen kenyér,
egy nap lehullanak bénult tagokkal,
fázékony madzagokon lógnak a park türelmes fáin,
folyókkal hullámoznak a tengerek felé, némán
elnyeli �ket a tér, a tér.


