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P. NYILVçNOS BöCSöJA UTçNI
MAGçNFELJEGYZ°S

sem a szent ¢g sem a taps rÁtusa
nem oldozott fel meddû nyugalom
(pÀlcÀm elt´rve nincs szellemtusa)
nem visszhangozza vissza sÂhajom
de egyszer sellût sodort tengeri
Àr keble feh¢re hajnali pÀra
szilaj gyapjÃ-h¡llûk a f¡rtjei
szorÁtottam belevÀjtam husÀba
forrÂ szÀj s uszony e szerelemkollÀzs
kÁv¡l-tÀvolra szakadt hirtelen
idegen habokban hideg morajlÀs
mint a kesztyü sz¢tszakadt szigetem

(avÁtt eszpresszÂ dûlt vodkÀspohÀr)
¡res kagylÂ ÀtzÃg rajta az Àr

Csengery KristÂf

EGY KORINTHUSBELI
A METRñBAN

Arcuk: nem. Hangjuk: nem. KapaszkodÂ
kez¡k pÀrÀs nyoma a f¢mcs´v´n: nem.
Test¡k szaga a gyorsulÂ kocsi
f¡lledt ter¢ben: nem. KabÀtjaik,
csomagjaik: nem. A menetirÀnyra
merûleges, betonfal-semmibe
l´vellt tekintetek: nem. SzarkalÀbak
szemek sarkÀban: nem. Szeplûk: nem. K´rm´k
t´v¢n gy´ngyhÀz holdak csillÀmja: nem.
KÂbor hajak gall¢rjukon: nem. Gombok,
patentok: nem. T´rv¢ny s esetlegess¢g
bÃjÂcskÀja kabÀtjuk rÀncain: nem.
SzûrszÀlak f¡lkagylÂkban, orrlikakban:
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nem. ZsÁr ¢s faggyÃ f¢nyjÀt¢kai
a pÂrusok krÀterei k´r¡l: nem.
Szatyorban vacsorÀjuk: nem. Zseb¡kben
irataik s azokban sz¡let¢s¡k,
apjuk-anyjuk csalÀdi ¢s utÂ-
neve, ÀllandÂ s ideiglenes
lakhely¡k: nem. ArcvonÀsaikon
ahogy a gondolat Àtfut: nem. °s
maga a k¢tes, hontalan, t´r¢keny
gondolat, agyuk labirintusÀban:
nem. VÀgyaik, eml¢keik ä egy izzÂ
szeretkez¢s, rettegû kisgyerek
¡res lakÀsban, t¢li alkonyatban:
nem. Terveik, erûik, gyenges¢g¡k,
hÀz, autÂ, siker ¢s utazÀs: nem.
S a L¢ny, a szemcs¢s iszapon vonaglÂ,
horgot nyelt hal, s v¢rlucskos torka: nem.
D´g´ljek meg? Nincs bennem szeretet?

VçNDORLEG°NY-ADVENT

VÀrok valamit? Vagyok ÀlmodÂ?
Faggatok postÀst? (írt-e mÀr Godot...)
DÃdolgatok? (Ich hab' ein gl¡hend Messer...)
Vagy motyogok csak? (Nein, Herr Landvermesser...)
Csillag? Leballag. JÀszol? FÀzol. HÂ? SÀr.
Kisded? JÀt¢k. VÀr? LekvÀr. BÃvÀr. BÃ vÀr.

EGYSZER T°NYLEG

°n meghaltam, ¢n nem vagyok,
ez mÀr nem l¢t, csak Àllapot.
Nem ellentmondÀs az, ha hosszÃ
ideig tart: ez tÀn a bosszÃ,
ami¢rt egyszer t¢nyleg voltam.
Ez¢rt kell most jÀrkÀlnom: holtan.
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