
Józanságom diadala 

ne veszítsétek el a 
fejetéket 
mondtam a két verekedőnek 
mire 
ők 
átharapták a torkom 
aztán 
félrecsuklott fejem fölött 
ahogy kívántam 
kezet ráztak 

S Z E P E S I A T T I L A 

Szonatina 

ITT KÉTÉVES VAGYOK verébfejű nomád 
suhognák fölöttem a Vérke-parti fák 
s a kertben hol hordót gurgatott a vihar 
elborít a kapor zöld hullámaival 

NAUSZIKAA öltözködik virágba 
hajába temetkezik 
szemében farkas és bárány 
bárányfarkas 
nevetése aranyboglár 
csengettyűje páros üvegalma 

NAPOK FEKETE GYÖNGYSORA 
pupilládon évszakok merülése 

arcod ne takard le 
szemed örvényét aki én vagyok 
vállad ívét 
gyümölcsben alvó erdők virradását 

milyen idő jelenléted fölissza a sötét 
mire kimondalak már tegnap van tegnapelőtt 
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Hommage á Vermeer 

napsugárban fölizzó limlomok 
üveg tojáshéj korsók régi órák 
a mozdulatlan örökkévalóság 
egy tört csupor ívében fölragyog 

majd messzi tetőkön fénylik tovább 
falakat fest a kései derengés 
hol a madarak röpte idegen kéz 
az úton áthajolnak görbe fák 

elmerülő perceid távolában 
föllobbantja az égbolt tiszta kékjét 
kigyúló lámpák alkonyi zenéje 

felleg lobog a gyűlő félhomályban 
s arcoddal összecsobban a sötétség 
Tejútig kitáruló messzesége 

Pasztell 

arcodban mennyi üzenet 
hány befalazott ezerév 
távol tenger harangszava 
mediterrán nők mosolya 
szélcsiszolta kék fövenyen 
delelő szivárvány-sugár 

szemed fölfénylő tótükör 
Noricum baljós völgyein 
hol ködbe fonja fürtjeit a lomb 
s az égi szövétnek alatt 
elszenesedett ős-szavák 
örvénylenek 

hallod a holdas éjszakát 

sziklafalak 
zúgását ki fejtheti meg 

míg lombra hó hull évre év 
játszol a csönddel szólítod 
láthatóvá elrejtezel 
fordul a távol és közel 
sorsok melyeknek álma vagy 
öledből újjászületők 
dobognák benned távoli 
forrás zuhog 

méhedben jövő századok 

alszol lélegzeted akárha 
holdívű gyíkok surrogása 

sötét a ház 
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Szó 

egy szó a kőfalon 

5 3 W 
hétszáz éve 
olvashatatlan 

a jelet író kéz 
letört 

kibetűzöd 
folyók rovásírását 

madárszárny íveit 
a levegőben 

hallod 
a szelek jelbeszédét 

kimondod tél van 
nyár van 

elolvasod 
az arcodba égő betűket 

S O N K O D I I S T V Á N R A J Z A 


