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Kovács András Ferenc

Négy koan
1.

Szép a tavasz és
szép a nyár is, de szebb az
ősz s legszebb a tél.

2.
Tél a legszebb, s ősz,
az szebb, de nyár is a szép,
és tavasz a szép.

3.
Szép tavasz, szép nyár
is ősz, az szebb, de a tél
a legszebb szebb: szép.

4.
Tél legszebb, ősz szebb,
nyár is szép tavasz – a szép
szép, és nem szép, és...

Japán hexameter

Hódolat Isszának

nőszirom árnya
az ég – tücsök álma is
édes alatta
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Színe és visszája
minden a semmi
vak álom a rend kusza
semmi a minden

Les Conditions humaines
Vida Gábornak

Határozókat
 olvas néha az ember:
élővilágról,
 növényvilágról, pálmák,
ritka virágok,
 fák, cserjék, esőerdők
állapotáról –
 bogarak, halak, bálnák,
madarak, hüllők,
 pillangók, ragadozók
állapotáról –
 tigris, orrszarvú, panda,
fóka, gorilla,
 elefánt, orangután,
delfin vagy csimpánz
 hogyan élhet a földön –
az élőhelyek
 pusztulása, vadászat,
orvvadászat s a 
 szennyezések meg egyéb
ártalmak között –
 az élőlényfajokról,
populációk
 momentán aktuális
állapotáról
 olvas néha az ember,
hisz bemérhető,
 s tán osztályozható, hogy
hajszolt emlősök
 s védendő állatok közt
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már az ember is,
 az emberi állapot
is olykor elég,
 sőt, elmondhatni: most még
elég gyakori,
 helyenként gyakori vagy 
egészen csekély
 kockázatú, de roppant
sérülékeny vagy
 irtó veszélyeztetett,
 már kihalás közeli...

Agyagtáblák a tűzben

már kiég minden
ki a föld az ember itt
csak ámul mind közelebb
az ég is fénnyel
átizzó agyak égnek
ékes szótlan agyagként

(2007. július 17.)

Kipusztuló galaxis

könyvvé leszünk mind
akik könyvből vétettünk
könyvvel vétkeztünk
könyvhöz megtérünk – üres
lapok kemény kötésben



6

Egy könyv a feledésnek

„A holtak hangja mond ki
engem már mindörökre.”
(Jorge Luis Borges)

Ez csak egy japán
Vázlatkönyv: vézna, fáradt
Lapokkal, boldog
Űrrel, telítve minden
Semmiséggel, egy
Puszta tárgy, kopár papír,
Rossz, hevenyészett,
Rontott rajzolatokkal,
Tört vonalakkal,
Tökéletes hibákkal,
Mint a világ is –
Vázlatkönyv, nem Daloskönyv,
Csak földerengő
Dallamok, csak álmodott,
Csak képzelt, meg sem
Írott versek árnyai
Gyűlnek a mélyből –
Mind szikkadt, kedvtelen váz,
Mind szótlan kérlel:
Ihasson fénnyel ömlő
Sötét tust, néma tintát.




