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� Novák Éva

Hova menj be?
Könyvesboltba menj be, ha egyedüllétre,
szabad térre vágynál, megeshet, hogy
rajtad kívül ott senki nem bolyong, 
az a könyv, amit kimenekítesz a könyvtömegből,
vad örömmel veti karodba magát, amíg a többi 
féltékenyen figyel a túlzsúfolt polcokon .

Utcabeliek
Meghalt egy utcabeli öreg ember .
Elhízottan, totyakosan, görbe háttal
elhízott, totyakos, görbe hátú kutyát sétáltatott,
kutyátlanul folyton bevásárolni járt, 
akció a figyelmét nem kerülte el .
Nem szerettem, a leértékelt kristálycukrot
mártírarccal szállította, liternyi ásványvíz 
látványosan húzta a földig ősrégi
bevásárlószatyrát, mint mázsányi teher .
Eltűnt hirtelen . Hiányzik, hogy nem szerethetem .
Meghalt egy utcabeli öreg asszony .
Otthon kínai pizsamát viselt,
az utcára kisminkelve, elegánsan lépett .
Tavaly nyáron már csak ült a teraszán, 
nem örült semminek, nem is várt semmire,
csak maga elé nézett . Csak nézett .
Hiányozni fog nagy hangerőn felejtett rádiója
hangja, éjszakánként nyitott ablaknál harsogott .
Nem tudom, szorgalmasan öntözi-e ott is 
a művirágot, ahova végül eljutott?



25

Meglep
Meglepő fürgeséggel a múlt védelmére lendülök,
amikor támadják, pedig utáltam jelen korában .
Azután visszahőkölök a túl mély vizesárok előtt,
megpillantva a tegnap tévedéseit a ma igazában .

Szavak és…
Nem hihetek a szavakban .
Túlbecsülik vagy alábecsülik őket .
Felfegyvereznek, de
fegyvereket nem állítanak meg,
halálra sebezhetnek, de 
csontot nem törnek .
Zavaró, amikor egyszer arra intenek, 
koncentrálj a szavakra, másszor meg arra, 
az számít, mi a mögöttes tartalom,
ne a fegyverre figyelj, ha rád szegeznék,
nézd, milyen a fegyveres arca,
és mit lát ő az arcodon .
A hirtelen szóban különösen nem hiszek .
Áruló, elárult nem hirtelen terem .
Gyilkossá, áldozattá nem válik senki hirtelen .
Nincs hirtelen repülés, hirtelen zuhanás,
nincs hirtelen élet, hirtelen halál .
Aki megszólal, nem ejt ki hirtelen szavakat .
Aki elhallgat, nem hirtelen hallgat el .
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Kisszívem
Hahogyha kiabálnál, kiabálnál, kiabálnál,
semmi nem dőlne össze, dőlne össze, dőlne össze,
semmi nem épülne fel, épülne fel, épülne fel,
csak csendesen kérdeznének, kérdeznének, kérdeznének,
hát tényleg nem veszed észre, kiabálsz vagy elnémulsz,
neked már olyan mindegy, mindegy, mindegy,
kisszívem?

Egy helyben
A világ vándorait egyperces főhajtásra kérném
azok előtt, akik nem indulnak vándorútra,
akik valami furcsa birodalom kijelölt őreiként
a sors zsoldosaiként egy helyben maradnak,
és a végén nem kapnak fizetséget senkitől .


