PETŐCZ ANDRÁS

871213/1
Milyen puha a mozdulat!
Piros és sárga nevetések.
Piros és sárga könnyezések.
Puha és különös mozdulat.
Tiszta hó az arcod, tiszta szomorúság.
Csillogó és kék: kékesen csillogó
Hajnali fényben ijedt tekintetek.
Hajnali fényben.
Különös, puha mozdulat.
Arcod megvérzi lágyan tenyerem.
Arcod felsérti álmatag tenyerem.
Piros és sárga csillogásban.
Tikkadtan, bénultan állok.
Bénultan, mégis tikkadatlan.

871215
Ha majd a pillanat után!
Csengő-nevetés, csendülő nevetéssel.
Ha majd a simogatás: jegenyék suhanása — ;
Üveg-kék égbolt: jegenyék száguldása.
Szőke hajad: lobog a szélben.
Különös, sosem-volt haj-lobogás
Csengő nevetés: jegenyék zuhanása
Különös simogatás. Különös simogatás.
Micsoda égbolt!, mondod, micsoda üzenet!
Ha majd a pillanat a pillanat után.
Hajnali fényben.
Kék és sárga. Piros és zöld a mozdulat.
Megszürkült tengerparton; homokföveny.
Alvó szegek. Megbúvó szegecsek mindenütt.
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871217
A fű selymes zuhogása!
Szél és vihar. Selymes fű-zuhogás.
Simulékonysága, érdessége.
Érdessége: simulékonysága.
Egészen piros, mintha lila lenne.
Lehajtott fejjel várom, lehajtott fejjel.
Mikéntha lebegés lenne, akárha szárnyalás.
Akárha szárnyalás lenne: mikéntha lebegés.
Nem a kiáltás! Nem a vágyakozás!
A fű különös, sosem-volt zuhanása.
Nem is a suttogások.
Kezembe szorítom kezedet: különös mozdulattal.
Nem az akarat. Nem a pillanat sürgetése.
Inkább: a szituáció. Tétova: szempillarebbenés.

min
René Magritte-nak

Különös, gyönyörű alma, valahol a hegyek fölött
Szomorú, szürke-zakós férfi áll a
Kilátó kőkerítésénél, hallgatása
a mi egykedvű, közömbös hallgatásunk.
Az alma súlyából, nagyságából
nyugodt és derűs erő sugárzik.
A hegyek hófödte csúcsai
nem tiltakoznak. Nem tiltakoznak
a hegyek hófödte csúcsai. Nyugodt
és derűs erő tölti el őket, bizonyossággal.
Mikéntha Isten tenyerén: végtelen hatalmunkat,
kiszolgáltatottságunkat látjuk, és boldogan
mártózunk meg a kékes-szürke fényben.
Puha és sűrű világosságban, nyújtózkodunk.
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880209
Mozdulatlanul, gyönyörűen:
médium-art.
Akárha plüsspuha-pázsit:
apró és bizarr
rezdülések-rebbenések,
selymes és elomló fű-szál-simogatások;
mozdulatlanul,
gyönyörűen. Akárha médium-art.
Plüsspuha-pázsit: apró és bizarr
rezdülésék-rébbenések, selymes és elomló fűszál simogatások. Mozdulatlanul,
gyönyörűen.
Délutáni fényben: plüsspuha-pázsit.
Apró és
bizarr rebbenések-rezdülések:
a délutáni
fényben.
A madarak némán köröznek fölöttünk, némán és
méltóságteljesen.
A fényre és az egykedvű,
ámde méltóságteljes szárnycsapásokra örökké
emlékezni
fogok. A fényre és a közömbös
szárnycsapásra.
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