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Még tíz év, vagy húsz.
Ugyanúgy fogok megdögleni, m int az apám, a  nagyapám, a sarki fűszeres vagy bár

ki más. Egy büdös, vén szivar a nyolcadikról. Szájszag, érzelmes levélcsomók. Papír
bőrönd a kuka mellett. Senki se vette észre, hogy eltűrd, m int azt sem, hogy o tt volt, vagy 
azt, hogy élt.

H ét tű , gonoszka aranyból, a fakó bársonyon.

Mesterházi Mónika

VOLNA

Volna Isten, nem  kéne verset írni, 
csak hálás, szövegtelen éneket, 
ha volna, hogyha nézőpont helyett 
csak látna -  így is igyekszem kibírni. 
Nem  kell, hogy nekem legyen igazam, 
igazság legyen. Csalható vagyok, 
sebezheteden nem. Amit tudok, 
pazarlás bizonygatni, céltalan, 
am it magam sem. Alázat? Ez a 
vákuum-sírás, ez is kinek segít? 
Kimetsz a zajból? Magamból? Szakít 
belőlem, rám , időt. Old, nem  megold. 
Legalább nem  beszéd. N em  is ima. 
Negatívon üres, fekete Hold.

HA HIRTELEN

H a hirtelen valóra válna m inden, 
én  nem  tudom , csak állnék tétován, 
m int lüktető zajból jövet, a csendben 
aki nem  érti, m it nem  é rt magán,
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m int aki nem  tud  engedni a csendnek 
és zajt ver vissza m inden sejtfalán -  
talán nem  képzelném magam süketnek, 
hogyha a csendet csendnek hallanám.

Csak nehogy mégis most váljon valóra. 
Majd ha legalább kívánni merek 
valami nem  negatívat, ha volna, 
nem  tudom, honnan, egy kis lendület -

Képzelni, nem  latolgatni szeret 
az ember, és még h a  utóbb csalódna 
is, csak figyel, a csoda hol ered: 
ha hiába vár sem m ondhat le róla.

Czilczer Olga

DÉLUTÁN SAKKPARTI

Fajansz m ondatok, mosatlan kávéscsészék s 
tulajdon ujjaim kitartó ide-oda tologatásával el
csitulnak a reggel 8-cal jelzett kezdet partjain túl
csapó hullámok. S nekem  újabbakat kell korbá
csolnom. Továbbterelnem mindahányat.

Az ugrások-vánszorgások centiméterei csak 
lassan szaporodnak. M unkatársaim egyike alig
hanem  fizetett szabotőr. Ritkán lép. Mit tegyek?

Délután sakkparti a sötét lombok s a fehéren 
izzó tükrök között.- Megannyi kicsi tó. Most m ár 
békakuruttyolás dönti hatalmába m ég az alkonyi 
áradatot is. Fölsejlik az utolsó koncentrikus kör, 
a diktátum  fehéren feketével, este 6 óra.

Amikor kiderül, hogy m inden szó hazugság 
volt, egy éj m ég előttem. Tudom , amit tudok. Ha 
nem  lennék egyetlen szárazföldi a kétéltűek közt, 
ebben elmerülnék.


