
Rakovszky Zsuzsa

HALOTTAK NAPJA

N¢gy gyertyalÀng lobog, n¢gy k´nnyü l¢lek
a kinti-benti s´t¢ts¢g hatÀrÀn.
MegcsuklÂ hangtalan nyelvek besz¢lnek.
A mustÀrospohÀr vastag fala a pÀrkÀny

fÀjÀra halvÀny sugÀrk¡llûket vet.
Az ablak most lÀng-kettûzû t¡k´rlap:
nem lÀtni a diÂfa lombjai k´zt a perzselt,
szÀguldÂ fellegek f¡stj¢t, a csorba holdat...

àPÃpos parasztlÀny voltam, nem kellettem
senkinek, csak a r¢szeg katonÀknak, mÀr ûszen...
MÀs szennyes¢t pucoltam, mÀs gyerek¢t d¢delgettem,
most rothadÂ avar ¢s folyÂs sÀr lett belûlem...Ê

àA hajam lenyÁrattam, remek¡l teniszeztem,
k¢sûbb kÀrtyacsatÀk, B¢csben operab¢rlet...
Idegenek Àlltak k´r¡l a v¢gsû percben,
latoltÀk: zongorÀm, komÂdom mennyit ¢rhet...Ê

àCsinos fiÃ voltam, a strandon k¢zen Àlltam,
asztalnÀl, Àgyban a bûs¢ges hÃst szerettem.
Az utolsÂ adag morfin kÀbulatÀban
m¢g el¢rtem a v¢c¢t, mielûtt ´sszeestem...Ê

àVoltam valaha. MÀr ¢lû eml¢kezet sem,
ÁrÀs sem ûrzi r¢g a nevemet.
A mÃltba, a vilÀgon tÀtongÂ r¢sbe estem,
amely benyeli majd a f´ldet s az eget...Ê

TakÀcs Zsuzsa

ITTL°T

Kiadta d´nt¢sre sorsomat a sÀrga
gesztenyefasornak, egy-egy telefonnak,
a l¢gvezet¢k himbÀlÂzÀsÀnak, a cipûsarkak
koppanÀsÀnak, a diÂ kopogÀsÀnak, az Àg
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bÃcsÃv¢tel¢nek, arca ablakomon ben¢z:
lÀtja sz¢tdobÀlt k´nyveimet, a postai
¢rtesÁt¢st asztalomon, a szem¡vegtokot,
lÀtja a papiron elakadt ÁrÀst, kiadta

sorsomat az utcÀnak, az aszfaltsebek
¢s kirakatragyogÀs bûr´mbe isszÀk magukat,
igent k¢ne mondanom, de m¢g hÃzom az idût,
m¢g elû sem vettem bûr´ndjeimet.

L¢lekszerü ruhÀk k´z´tt, mint habban,
megmÀrtÂzom egy-egy selyemblÃz karjaiban,
d¢rlilÀn l¢legzû virÀgok
k´z´tt a f¢lg´mb gombok csÃcsain elkÂszÀlok.

F¢lhosszÃ sz¢lben lengû f¢nyes hajak
egy szÀla m¢g kabÀthajtÂkÀmon maradt.
M¢g meggondolhatja magÀt,
m¢g visszazÀrhatom a bûr´nd fedel¢t,

hiszen csak d¢li f¢l egy, de mÀr esik
odakint ¢s esteledik.
M¢g lehet, hogy Napja f´lj´n?
Bosszantanak a k´nnycseppek a F´ld´n.

OkmÀnyaimon a nyugtalan betük mÀr indulÂban.
JÂ volna Ãtik´nyvet szerezni valahonnan.
LapÀly van ott, vagy egy alagÃton Àt
k¡zdi az Ãtonl¢vû Àt magÀt?

Reggel ¢s este egybeomlik ott?
Az utas hiÀba porolja kabÀtjÀt,
piszkosan ¢rkezik, a haja csapzott,
szem¡vege csonka, bakancsÀt levetett¢k,

az Ãti seb¢szek ÀlmÀban ´sszevert¢k.
¹v, csatok, kark´tûk, pÀntlikÀk,
selyemsÀlak ¢s bÀrsonymell¢nyek
n¢lk¡l bÀtran, csak elûre, esernyûk,

ballonok, hasÁtottbûr szoknyÀk,
ingek, t´r¡lk´zûk, szivacs, k´nt´s´k,
lepedûk n¢lk¡l, ahogy vilÀgra
j´ttem, kÁs¢rûk, nyugtatÀs, terel¢s,

karolÀs hÁjÀn, vilÀgossÀg, vilÀgÁtÀs
¢s megvilÀgosodÀs hiÀnyÀban,
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elûre, bÀtran t´rekedni, jÂ Ágy,
k´ny´rg¢s f´ldi mÀsa: vers!

V¢gt¢re kider¡l, hogy szük a hely,
a f¡lke ajtajÀban r¢snyi csak,
csapÂdÂ f¡gg´ny´k ¢s fÀzÂ utasok,
kik nem k¢snek le t´bb¢ vonatot,

mert ez az utolsÂ jÀrat, a nulladik
Âra ez. T´meg az ÀllomÀson, ¢s ugyanakkor
senki, s a legfurcsÀbb, hogy Ãjak a r¢szletek,
a terelûkorlÀtok, a vilÀgos sz´gletek,

a hangszÂrÂbÂl rÀnk irÀnyÁtott csend,
az eg¢sz, r¢gtûl, m¢gis ismerûs,
akÀrha jÀrtam volna t´bbsz´r itt.
Gyerekkoromban egy balatoni ÀllomÀson?

Vagy k¢sûbb a magyaräromÀn hatÀron?
Ezer lehetûs¢g: WarszavaäGlÂwna?
Sz¢kesfeh¢rvÀron az ¢jjeli kusettbûl
kitekintve lÀttam ezt a kockÀt?

A filmet leforgattÀk, aztÀn sohasem adtÀk?
TudÀsom rÂla a priori?
(Nem szabad rÂla szÂlni?)
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Ben¢z egy arc az ablakon ¢s int,
vagy szÀnakozva ing ¢s teste nincs:
m¢g csak d¢li f¢l egy, de mÀr esik
odakint ¢s esteledik.

SomlyÂ Gy´rgy

SEXTINA-KETTýS

MÀr nem temetû volt Csak Temetûdomb
Fübe s¡ppedt fejfÀk a fÀk alatt
Keze elûsz´r jÀrt k¢t verdesû comb
K´z´tt Ahogy a semmibûl elûront
A g´mbvillÀmpattintott pillanat
S ujjÀn szÀradt szivÀrvÀnylÂ maszat
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