Szűgyi Zoltán
Pillangóhaiku a tisztánlátásról
Állj arrább Sátán!
Takarod Krisztus arcát.
Nem rád figyelek!

A gonosznak idejében
akár a víz mellett növekvő
gyümölcsben
vesszőben bővelkedő
szőlőtő
olyan volt
a reménytelenségből
hirtelen
előtűnő
óriás fürtökben csüngtek
válláról
az aranysárga
piros és bordó
és a lilásan kék ékszerek
s nagyok
erősek voltak kezei
vastagok
egyenesek
botokat
zászlórudat
tartani valók
– emberáradatban is –
messziről jól láthatók
talán ezért tépte meg
oly mohón a végzet
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szaggatta szét ruháját
a vihar
szárította el lelkesedését
a szél
ezért emésztette el
oly gyorsan
a láng
a tűz
teljességgel
– egészében
hogy hamuja
szomjas földbe hullva
se törhessen elő
már
a gonosznak idejében

Testében szenvedő lélek
lehet nem is napkocsi az
hanem lélekkocsi
az is lehet
hogy nem a csiga
a dísz
hanem a leopárd
vagy
a virágok
a liliomok
hisz
szirmaikon ül a homok
és nem sérült –
sebtetovált a homlok
fölötte nem ék
az állati szemfog
s a hatalmas fogak között
a korong nem is forog
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talán
csak
onnét nézelődik
bánatos szemeivel
a testében szenvedő lélek

Kedves illat
aranyból vert koronája
bíborpiros palástja
és zöld ruhája
legyen
a mirtuszkoszorús ifjúnak
jobb kezében az ibolya
baljában a kosár
a kosárban zsenge borsó
mogyoró
articsóka
mandula
dió
a száz szűz leány
előtte
kimérten lépdelve
énekek énekeit énekelje
s a menet diadalittasan
ám szép lassan
haladjon
hogy a kedves illat
minden lelken
áthatolhasson
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Amikor elsötétedik
amikor elsötétedik
a nap világa
meg a hold
és a csillagok
és újabb felhők érkeznek
az eső után
akkor majd elhalkul
minden
énekszó
bezárulnak
az utcára nyíló ajtók
megfélemlenek a házak
őrizői
megállnak a malomban
a lányok
támolyognak csak
az erős férfiak is
elhomályosulnak
az ablakon kinézők
és az utakon
minden irányban
siratók járnak
elszakad az ezüstkötél
összetörik az aranypohár
a korsó eltörik
a forrásnál
és a kerék
belezuhan a kútba
és semmi sem lesz többé
olyan
mint volt
soha – újra
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