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Székely Szabolcs

KÖLDÖK

kinek méhében forgolódom
nem enged megszületnem
nem enged kívül folytatódnom
magammá lenni lennem

akiben kívül folytatódom 
felkészül énhelyettem
hogy bennem végigélje sorsom
halála megszülessen

kinek méhében folytatódom
többé már nem a bennem
az én helyett csak friss golyónyom
a nekem és az engem

TENGER, NÉMAFILM

csend csak csend csak csend legyen
ne szólalj meg most te sem
ez is legyen hallgatás
meg ne hallja más

nem parancs ez csak tanács
tanács sem csak suttogás
suttogás se mozdulat
csend a csend alatt

látnod is csak itt lehet
hangtalan hogyan pereg
sivatagod partjain 
tenger némafilm



WERK

végig az utcán 
kora hajnalban
a járda szélén
ballagok én

végig a házsor 
tövén haladva
szûk járda szélén
a sarokig

két-három lépés
oda is értünk
kész az utcának 
ez a fele

a másik oldalt 
Laci csinálja 
de persze ô még
felesezik

mondtam a múltkor
Laci te marha
megint kirúgnak
s akkor mi lesz

aszongya mindegy
neki de tényleg 
én pedig inkább 
igyak vele

válaszolom hogy 
otthagy az asszony
ahogyan engem
ezt akarod

de ô csak hümmög
mindig csak hümmög
most is csak hümmög
a restiben

itt meg eléggé 
hûvös van úgyhogy
jó is hogy épp már
kész is vagyunk
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na még csak ezt itt
ezt a pár csikket
ezt a pár csikket
hazamegyünk

Acsai Roland

VAS ISTVÁN „A TRAGÉDIA 
METAFIZIKÁJÁ”-T OLVASSA

Sétád során hirtelen megállva
Az utcán csüggedten nézel körbe.
Rágyújtasz. A lombja-vesztett fákra
Úgy tekintesz, mintha csak színészek
Volnának. Takaróznál ködbe,
Füstbe, amíg elmúlnak az évek.

Az egész olyan, akár egy dráma,
Aminek isten a nézôje.
Csak nézô. Soha nem szól közbe.
De ködön, éjen, hosszú füstön át,
Mintha most mégis... De nem. Mész tovább.
Köd utánad; és köd Elôtte.

NOVEMBERI KÖD

(Vas István-hommage)

Szólhatnál most a reggeli ködrôl,
Amit ránk küldenek odaföntrôl.
A síneken villamos csörömpöl,

És olyan váratlanul bukkan elô...
Eszedbe jut, hogy Pascal rejtôzködô
Istenének jól jön az ilyen idô.
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Úgy keríti be a várost és téged, 
Mint az elmúlt és a jövendô évek.
A varjak, nagy sötéten, visszatérnek.

Mostanában egy költôt olvasol,
Az évszak nála is ködbe csomagol
Mindent. Elôkerül egy Panadol:

Fejfájásra, mely egész napodra kihat.
Korán kelsz mostanában. Hajnali hat.
Ilyenkor még csípôsebb a levegô.

Fázol. Összébb húzod télikabátodat.
Aztán csak hagyod, hogy vigyen a vonat,
A sosem menetrend szerint közlekedô.

Hová? Magadtól és Pesttôl mind távolabb.
Ám ha van vigasztaló – majd lesz vigasz;
Mely felsugárzik, mint föld alatti nap.

– Ebben hiszel? Igazán? – Igen, ebben. –
Felelsz saját kérdésedre, míg szemben
A köd szürke szárnya lustán meglebben.

Raymond Carver

BICIKLIK, BICEPSZEK, CIGARETTÁK
Kroó András fordítása

Evan Hamilton két napja hagyta abba a dohányzást, és úgy érezte, hogy azóta akármit
mond vagy csinál, az a cigarettáról szól. A konyhai lámpa alatt vizsgálgatta a kezét. A
bütykeit, az ujjait szimatolta.

– Érzem a szagát – mondta.
– Tudom, olyan, mintha izzadnád magadból – mondta Ann Hamilton. – Három

nappal azután, hogy abbahagytam, éreztem magamon a szagát. Még akkor is, amikor
a kádból keltem ki. Undorító volt. – Tányérokat rakott az asztalra a vacsorához. –
Annyira sajnálom, drágám. Tudom, hogy min mész keresztül. De ha ez vigasztal, min-
dig a második nap a legnehezebb. Persze a harmadik is nehéz, de onnan kezdve bol-
dogulsz, túl vagy a nehezén. El sem tudom mondani, mennyire örülök, hogy komo-
lyan gondolod. – A karjára tette a kezét. – Ha szólsz Rogernek, ehetünk.”


