Nádasdy Ádám
Jól láthatóan lógok itt
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Jól láthatóan lógok itt
Két felhő között ím lógva maradtam,
a lábam kalimpál a semmibe.
Nincs biztos föld, szilárd talaj alattam,
de legalább ellátok messzire.
Fiatalon mindig a múltba néztem,
hogy hol siklott ki az egész dolog.
Kerestem: kinek hajtsam meg a térdem,
most meg ha kell, ha nem kell, lerogyok.
A felhők közt hideg van és világos,
én is jól láthatóan lógok itt.
Kíváncsi gúnnyal vizsgálgat a város,
és hallom a kérdést, a szónokit:
nem kéne-e a jövő felé csúszni,
a nappal szemben siklani akár?
Kell-e a mások igazába bújni,
mint használt fészket használó madár?
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A bohócot nem bántják
Voltak velem bajok, de azokat
egy mosollyal tudtam enyhíteni.
A bohócot nem bántják, csak kicsit
elundorodnak.
Voltak velem bajok, de társaim
úgy fogták föl, hogy velük van a baj.
Már szinte szégyelltem, hogy énvelem
kivételeznek.
A bajok végképp kibökték a zsákot,
mikor keserves gyaloglás után
egy enyhén szittyós, mocsaras helyen
letáboroztunk.
De aztán mindez megenyhült, mikor
én minden ok nélkül zokogni kezdtem.
A társak néztek. Tudták ők is: végleg
bajba kerültem.
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Vízisí
A vízisíre hasonlít a létem:
az is csak sebességben űzhető,
ha lassul, elkezd nevetségesen
merülni, lábán már csak akadály
a síléc, amely addig szárnyakat
adott neki. Kapálódzik hülyén,
mint ázott pók. De amíg fönn hasít,
áll boldogan és büszkén, áll rohanva,
nem tudja, hogyan indult, még kevésbé,
hogyan lesz ennek vége? Ha lelassul,
majd ázott pók lesz, és lelepleződik?
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