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Simon Balázs

Kés� szilveszter délután
Edinának

Markecolni, ordítottuk, és nem
Tudtuk, mit jelent, a lejt�n
Így száguldott a bicikli és
Szilaj kiáltásunk, kihívás volt
A világot legy�zni markecolt
Bicikliken, néhány dróttal, amit
A vázra aggattunk, fölényre tettünk
Szert, ilyen szavakkal vendégelt
A világ minket, gazdátlan tárgyait
Ujjongva szedtük fel, váltós lett így
A szovjet kontrás, új az ócskavas,
Ma jutnak épp szilveszter délután
Eszembe annyi év után, ha lenne
Ruhatár ilyen, beadnám �ket, hogy
Titkos monogramom viseljék ott, míg
Azt hiszik, hogy rájuk vár, és elviszik
Újabb óvatlanok.

A puff
A puff, a puff tengerif�
És pálmarost belül, egy
Kóchuszár a puff, egyiptomi
Kacat, gyerekkorom, egy ráncos
Satrapa, afrik belül, látszik,
Milyen strapa volt, mint
Gyerekkorok múltán, ha ott marad
Egy kis fenéknövény, kiönthetetlen
Alga és moszat, olyan ez a kevés,
Maradék kóc, nézze, mondta a
Kárpitos, puffokat varrni nem
Nagyon lehet, és földobta a többi
Roncs közé, miért pont ez, az én
Hervadt puffom, csak elvált b�rök
Lassan hulló szirmai, miért pont ezzel
Lenne más, mint fönt a többivel.
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„…Egyedül, testvér, a puszta világban…”
Gerincetörve áll a Könyvtár,
Torony még így is, bábeli,
Nem kell már t�z, se vízár,
Elnyeli az éj, hogy nincs hajós,
Aki védcsillagául ismeri, ég
És föld között hidat hiába
Vert, nincs Jákob, aki rajta
Mászna fel, annyi éjen át
Hiába lángolt, mandragóra,
Bölcs szerelmi alma is hiába
Volt, Tudás és Kéj frigyét, a
Feln�tt világ hozományát holott,
Levéve zord tilalmát, e függ�-
Kertben megáldotta egy isten is.


Ne kelljen verve kallódni, hazátlanul,
Portáján a gazda is csak akkor úr,
Ha asztalánál, míg a fény kihuny,
Az idegen otthont talál.

A halálgondola
Hogy hallani milyen
Lehet, azt nem tudom,
De siklik jól a halál-
Gondola, Liszt kései
Darabja, volt, hogy
Annyira szerettem volna
Hallani, b�n tán, de
Valami nem volt hozzá elég,
Marad most ülni benne, és ez
Más, ahogy viszi az évet el,
Mindent bele kell dobni, nincs
Mese, mindent, ami kedves volt,
Hosszú éjszakát, Anna korábbi
Álmát, és hogy a papír volt a
Szilárdabb, törvényt ülni tudhatott,
És lám, milyen könnyen húz át fölötte
Most a halál-gondola, hogy válnak így
Valóra például sosem hallott, de egy
Süket történelem alatt is egyre zeng�
Szólamok.
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Egy Ekhnaton
Ekhnaton � is, a Nap
Szerelmese, egy titkos
Hódoló, bár nem tegezi,
Soha, mint a fáraó, „szép
Vagy, hatalmas vagy”, soha
Így nem beszél neki, csak mint
Egy hajszálér a szemfenéken, úgy
Érzékeli, „Te gyönyör� nappali
Fény…”, soha, csak a háta mögött,
Mint egy árnyéklovag, csak tisztes
Távolból, mikor nem fénylik más, csak
Éjsötét, de nem mindegy, milyen!, �
Tudja, nála senki jobban, más a
Kámzsaként lehulló éj, mikor a szemre
Sötét posztót húznak, s más, mikor, bár
Alvilági folyón, mégis evezel, csobban
A s�r� víz, vagy �szi kertben, ahol
Hullik a levél, gyümölcs, madár zörög:
� ott szeret, mikor az Úrn�r�l néhány
Kallódó gyermeke beszél.

Rámláh, utánad
A hatból eltörött, te törted el, már öt
Kristálypohár, egynek rendjén való az este,
Mint a hónak is, hónapja hogyha jön, vannak
Kristályos élei, hogy még a hatodiknak is
Betelt, mondjuk, a sorsa általam, nincs
Már egy sem, Rámláh, van egy város
Palesztínában ily nev�, homok, istenkísértés
Így nevezni bármit is, élet, ha van, ahol folyik,
A csillámporba könnyen vész, éles fehére
Ellepi. A Nap baljós kihunytát délután a metszett
Fríz a maradék pohár falán velünk csodálta még.
Utánad lett Rámláh sötét, hiába hajnalhóka ég,
Futóhomok ha nyargal, hóvihar ha itt, utánad
Özvegy éj.


