ÁRPÁS KÁROLY

Kilovaglás az őszi erdőből
Látod, az ősz ilyen! Futsz tőle tova
és utolér. A patkókról hulló portól
őszé lesz a rét: viszed
magaddal,
nem vesztheted,
nem hagyhatod el soha.
erdőről ügetsz erdőre
ágon ökörnyál-lángot
gyűjtsz
dérmázas síkot hagysz hátra
ikrásodó vizet ha érsz
Az ősz neked gyűjt, ha nem
garmadád teszi semmivé: úgy
Téged rabol, ha nem is tőled
tőled visz, vissza nem adja

is kéred,
ad.
— s mit
tavasz!

aranyát lopja a napnak
zöldjét lopja
levélnek
melegét lopja a rögnek
tükrét veszti
vizeknek
Olvasód — zarándok — szemei
levelek
a vadgesztenyepár
homályló
drágakő
ág rőzse reccsen roppan a .dió makk
ím kiszakadt nyár gyökered
tőből

CSEH KÁROLY

Fény-tisztás
Árnyék az erdő — visszhang a déli harangszó
március fény-tisztásán
hova teveled
szöktem
mohás fatörzsnek
dönteni hátad az
ölelésben
ide szöktem
erre a fény-tisztásra
nyakadhoz
melled bolydult halmára innen zizzen a szám
ide szöktél erre a fény-tisztásra
velem
ide
hol vállamba
gyökerezve
reszket
tíz
ujjad:
súgja az asszonyi félszet mert a hiány
felzokog később akár vállgödörben
a puska tusa

Tükör előtt
Reggelre szöglete éle nő a tárgyaknak
újra
Hó vagy virágzás habjába mártja
ecsetjét
az ember: pamacsolni boldog
öncsalásban
az arc mélyülő
lövészárkait
Pár perces fegyverszünet
ez a fehérség
tükörrel csenddel
világgal
Megtörheti egy hulló hajszál
villanása
vagy egy vércsepp vétlen.
katicabogara
Állóháborúra rendezkedik
be
a rohamozó én Ássa építi
bunkerét
Falai egymásra csúsztatott
kövek:
lepke-lenyomatot
őrző
verssorok
Virraszt a
történelemátvonulásban
Józanodik az orgonák lila ködéből
A nők labdarózsa mellei-térdei
is
tolató autók reflektorfényei
inkább
Felsejlik a tükör hátterében
egy téli táj
mely fölött mint nyomjelző
lövedék
foszforeszkál
felgyorsult
hullócsillaga •
Farkasszemez
ilyenkor veröér és borotvaél

Széttárt karok ideje
i.

ii.

Nullásra nyírják a nádasokat
tavaszonkét
a lángok —
dezodoros palackok pufognak
mint hadonászó
szónokok
szájából az üres frázisok

Égbe gyökereznek
a fák
Vakond
mennykupoláknak
jó csak e laza talaj

III.
Napé jegy enlőségi viharok
oly idők jönnek
mikor
tanácstalanul
tárják szét
karjukat
az aranyszájú
bölcsek

helyett

