Még egyszer
Zúzos a szó a szánkban,
fogunkon
átfehérlik,
hószín moha volt nyelvünk
a legelső igékig.
Rajzó szivek a kasban.
Tüdőnk lombja kibomlott.
Csigolyáink közt rugós
opálfényű
korongok.
Szemeink a
megítéltettek,

szilva-szépek
ítéltek.

Testünk akár a vessző,
megnőtt a karunk hossza,
parányi világunkat
hogy csontjáig lefossza.
S most éber éjek, árnyak.
Csupa köznapi méret.
Lebegtem — köd utánam —
már csak a földön élek.

Borostyánkő ölelésben
Alszik a múlt, alszik mélyen
borostyánkő
ölelésben,
gyűrűm arany fogságában
rég halott fák méze csak?
Nagy örökség. Egyetlenegy
múlhatatlan
pillanat.

RÓZSA ENDRE

Az alkotó arcképe aggastyán korából
Arcod kifosztott
lelet-tárház,
fogtömlöc,
csontkirakat.

Emeletein
mániás szél
tesz-vesz, kísértet
huzat lármáz:
ki-be vágja az ablakokat.
Halálos hazárd
csiki-csuki malma,
maradék magányt is
elverő emlékezet!
Kályhacsöveken,
kürtőn
sas-rém zuhan be, ott dobol
az idő portábláin
karma,
elemelni a babszemeket!
Hadd vigye!
Mért is rakosgatnád
untig e tarka semmiséget,
mint Isten az égre a csillagot?
Gyerek vagy most,
az Ür is az.
S mit irigyelnél
tőle: haragját?
Te, aki
— csitítani,
ha te találnál több szép kavicsot —
utolsó szemig Néki adnád?!

Örömeink születése
Hogy zúdul a víz a tetőkről!
Csattanva az utcákövön,
szökőkútat ütnek a csorgok.
Sugarazva suhint, csupa ág-bog,
csurom ragyogás az öröm.
S ami formál, zúgva, belülről,
— noha önmaga még sose formás
búvópatakokban üregről üregre
görgeti vak moraját legelébb,
majd csengve bukik ki a forrás.
Az a vágy csak a mély, melyet el
mélyít a beteljesedés;
ivatlan a bőhozamú kút
kiszikkad; iszapba sosem fúl
ajkad, míg a szomjra merész!

Avítt foglalkozások
A csendőrcsizma
fejében
kapcából
agytekervény.
Kevés barázda gyűri, de
ráncba szedi az elméd.
Van bőr a csendőrcsizma
képén:
túlél minden esendőt,
a feneket, melybe rúgott,
s ki rúg vele — a csendőrt.
*
Allgödrén szögletes
pecsét.
A revizor, ha eljön,
nyakig a
papírhullámokban
csibor betűket
nyeljen.
Húzza le gyomrát a hinár;
s míg rák ollóz
tekintetében,
egyetlen kocka radírgumit
késsel-villával;
napra készen!
•
Az irodalmi
tolatásfőnök
szelepeket nyit, zúgó gőzcsapot.
S mert tart a kazánrobbanástól —
még egyetlen „Rajf'-jelet
nem adott,
bár néha — úgymond —, befűt ő is:
tűzre dob egy-két lapáttal, hiszen
a kis igazság sivítva
befuthat,
ha a nagyobb — holt pályán
vesztegel.

