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egyaránt ír, műfordítással foglalkozik. József Attila-díjas. 

Az erő mindenkiben megtalálható,

de van, akiben furcsán össze-vissza,

hogy mit akar, azt néha önmaga se tudja,

és nem állíthatja meg semmi szó.

Mi lesz a sorsunk, az neki már mindegy,

mi lesz a sorsa, rég eldőlt, és mintegy

zálogként gyűjti be a rút nagyúr,

akinek szolgálni, bizony erős gyomor kell,

és más mesékből is tudja az ember,

hogy végül megtörik, a jóra rászorul.
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Harry Potter varázsol

H, hideg. E, egyedül égő lámpa.

R, rázkódás és rémület,

I, valaki önmagára is süket,

rémálmot visz az elképzelt világba,

mi Londonból könnyen elérhető.

P, pálca, amivel majd varázsolni

lehet, és más sok furcsa holmi.

O, ismeretlen titkos élet, égető,

a T is más, mikor varázsigébe téved,

és más, mikor nevedben áll ki érted.

E, egér, eső, átváltozás lakája.

Az R, rikoltó rémület, ricsaj,

amitől nem hallatszik semmi zaj,

mit hallani kéne; és nem látsz be alája.

Székelyföld, 2018/6.
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SKALP

Az aszfalt

nem marasztalt, úgyhogy

az előregyártott cementfalak merev

labirintusából átszeltem magam

egy közeli park zöld-puha ölébe.

Feltűnt, hogy a szélben

pálmák és jegenyék hajladoztak.

(A természet – úgy látszik – mint

kaméleon, a városfalakhoz igazodik;

ha amaz tégláról cementre vált, hát

pálma és jegenye összehozható, hisz

mindent megold a fantázia

és a globalizáció.)

Beljebb nyomultam a parkba, mert

észrevettem, hogy egy bokor mögül

sastoll ágaskodik az égre. Hirtelen

csiklandós veszélyérzet járta át bőrömet,

s ahogy közeledtem, megnyíltak a lombok,

s ott állt az indián.

Egyik kezében tomahawk, másikban

vadászkés villant, – „Vártalak, sápadtarcú”

–szólt méltósággal és merev,

vörösre cserzett arcán egy izom megremegett.

„Mit akarsz tőlem?” – kérdeztem, mert

mi mást kérdezhet a városlakó, aki

sétája közben indiánra lelt, de talán

jobb lett volna szótlan maradni.

– „A skalpodért jöttem, sápadtarcú” – közölte,

s felém emelte késes kezét.

Fejemhez kaptam. – „De hiszen már egyszer

megskalpoltál, főnök, Csingacsguk! Trófeád
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Bodrogi Sára 1995-ben született Miskolcon. Verset ír.
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ÜRESEDÉS

Lassan felismerhetetlenségig ürül a szoba,

és már nem illik rá a szó, hogy enyém, de

nem is tudom, hogy illett-e valaha, vagy csak

én próbáltam kétségbeesetten megjelölni a

dolgaimmal minden lehetséges felületet.

Valaha ezt a második otthonomnak hívtam,

pedig nincs benne semmi otthonos. A kutyák is

azt a területet érzik a magukénak, ahová éppen

befogadják őket, nem ők választanak. Vizelettel

próbálnak javítani a helyzeten, eltüntetni az idegen

szagokat, átitatni a sajátjukkal mindent. Eddig

nekem sem volt választásom, neked igen. Te egy

pléddel jelölted meg a szobádat, az ablakra szögelted,

hogy otthonosabb legyen, látszódjon, hogy valami

a te kezed munkája, de mióta tudod, hogy odaköltözöm,

azóta redőny van – érdekes, a szüleim is rakattak,

miután elköltöztem. Ők így búcsúztattak, te így vársz.

Műhely, 2018/3.

ott lóg még talán wigwamod sátorfalán.”

A késes marok leereszkedett.

–„Az meglehet…” – tűnődött az indián –

„Az utóbbi időben kissé feledékeny vagyok.”

Spanyolnátha, 2018/3.

Handi Péter 1937-ben született Budapesten. Verset és prózát is ír.


