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A fenevad tánca 

Bőrömön éreztem lihegésit. 
A nyomomban járt, lassan lépkedett. 
Karmai felszabdalták a csendet, 
Elzargatta a biztos érzetet. 

Lehűlt körülötte a levegő, 
Meg-megzörrentek a falevelek. 
Szenvedő pára tört fel tüdőmből, 
Jéggé fagyott benne a lehelet. 
Körülötte sistergett a bársony, 
Fényes ruháját a földre gyűrte, 
Felriadtam a sercegő zajra, 
Rohanni kezdtem a néma kürtre. 
Sötétté vált a koszos égtenger, 
Felharsant egy induló harsona. 
Fák nőttek a fűszálak helyébe, 
Magába zárt e megvadult csoda. 
Megremegtem villám szőtte hangján, 
Láttam sistergését az anyagnak. 
Tűszúrást éreztem, amikor az 
Ég csillagai belém haraptak. 
Fojtott sötétsége. Megvakultam 
Tán? Szívemben éreztem a szellőt, 
Körbeölelt a tüskés borostyán, 
Amott, a fák kérge lassan megnőtt. 
Hiába menekültem volna, de 
Egyetlen út sem termett előttem, 
Képzeletbeli szememmel láttam 
Biztonságom, ahonnan elszöktem. 
Teljes lélekből akartam sírni, 
De tudtam, hogy nagy zajt csapott volna. 
Féltem, hogy a sötétség meghallja, 
És hozzám még közelebb hajolna. 

Megremegtem. Ő lassan lépkedett. 
Karmai felszabdalták a csendet. 
Bőrömön éreztem lihegésit, 
Megadtam magam a zöld szemeknek. 
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Anyának lenni 

A tenyeredben hordoztál, 
játszottál a fénnyel, 
felmagasztaltak pompával, 
habpor büszkeséggel. 
Félőn vigyáztál a csendre, 
karod karom fonta, 
megremegett nyers erődtől 
a sötétség foglya. 
Mert pompa volt és reszketés. 
Mártír éned győzött, 
zománc ízét az életnek 
holtodig megőrzöd. 
Belehajlik nemes szárad, 
szirmaid lehullnak, 
feláldoztad régi éned 
a legnagyobb úrnak. 
Néztél rám félőn, merengve, 
szívem szíved rejti. 
Te tudod titkát, mit jelent 
jó anyának lenni. 
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Délibáb 

Létvirág. 
Szomjazom, 

Égeti torkom. 
Magamba fojtom. 

Sistereg a homoktenger, 
A sivatag hajója benne elakad. 

Nem nyújt felém kezet senki ember, 
A feketeség csaholó ebe belém harap. 

Rohannék, de a messzeségben vihar jön. 
Éltető esőt várnék, s csupán homoközön. 
Rohannék, de lassan betakarja a testem, 

Harapása lyukat vágott, s beleestem. 
A távolban árnyék lebeg. Ember? 

Nevet rajtam a sivatag hajója, 
Közé zár a homoktenger. 

A tömeg magába fojt, 
Hazugságuk szólják, 

Szomjazzák. 
Létvirág. 

Délibáb? 
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Emlékedre 

Még emlékszem rád. 
Mintha tegnap lett volna. 
Hallottam nevetésed, 
S ahogy szád nevemet szólja. 
„Niña”, így hívtál. 
Sokat nevettél rajtam. 
Én mégis szerettelek érte, 
S vicceiden nagyokat kacagtam. 
Felnéztem rád. 
A szememben óriássá nőttél, 
Hát teszek majd róla, 
Nehogy elfelejtődjél. 
Kitartottál végig, 
Szerettél minket, 
Szavak nélkül is elnyerted 
Örök elismerésünket. 

De nem vagy már. 
Csak ürességet hagytál. 
Foteledre nézek, 
S te nem vagy ott már. 
Itt hagytál minket, 
Indulnod kellett, 
Vasárnapjaim egyedül, 
Nélküled telnek. 
Most itt vagy. 
Egy néma koporsó. 
Már nem kelt fel sem kiáltás, 
Sem a kedves szó. 
Ott vagy belül, 
Apróvá lettél, 
Remélem, álmodsz, 
Hogy újra nevethessél. 
Vigyázunk rád, 
Várni fogunk téged, 
Mert bár elmentél, 
Élni fog emléked. 


