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Szauer çgoston

çRAMLçS

Megint a r¢g lÀtott szoba,
m¢ly pÀrnÀk, Àrnyk¢pek sora.
Most nincs sz¡ks¢g besz¢dre.

Minden kis t¢rdarab modul,
a mozgÀs lassan Àtvonul
egy v¢genincs reg¢nybe,

a f¡gg´nyr¢s m´g¡l pedig
ribiszkeillat ¢rkezik
az ¢vszak ellen¢re.

F°NYVISZONYOK

A t¢r amÃgy inkÀbb s´t¢t.
V¢letlen az, hogy nap van itt,
a kû csodÀlja ä n¢zz m´g¢d ä
ember faragta Àrnyait.

Uzsonna. Bent az asztalon
diÂdak¢nt m¢z cseppje ¢g.
Nem lesz vak ¢j, csak k¢k nagyon,
tovÀbbhajÂzni ¢pp el¢g.

Hegyi ZoltÀn Imre

JELENT°S

Most Àgyra jÀrok. Kenyeret eszem,
¢s n¢ha fûttet. Olyankor mindÁg: vend¢g.
Vannak vend¢glÀtÂk. Elegen.
De bÀrkinek bÀtran terh¢re lenn¢k.



ElhÀgy a tisztasÀg: a fogkefe,
a f¢s¡ elûsz´r; aztÀn a szappan.
Nem csÂkolÂdzom Ãgyis t´bb hete ä
majd megf¡rd´k, ha szÂlnak, hogy szagom van.

Minden beidegzett mozdulat,
a szokÀsaim elhullnak. A m¢rgek:
a kÀv¢, cigaretta tartanak
bennem parÀnyi, romlott testis¢get.

E k¢retlens¢g hulltÀn mi marad,
m¢g nem tudom, de mint beteg a test¢t:
r¢m¡lt boldogsÀggal figyelem,
hogy meddig m¢g, ¢s hogy miv¢ esek sz¢t.

Lackfi JÀnos

A LOMB

A lomb, a lombozatnak ezernyi serpenyûje,
ezernyi domborÁtott bÀrsony lev¢l-¡lûke,
ezerf¢le ¡leppel telepszik rÀ a szellû,
ki pohos itt, ki v¢zna, s mily g´mb´lyü e sellû,
van, ki izeg-mozog, mert azt a koncerten Ágy kell,
van, ki elûredûlve padba v¢s nagy betükkel,
van, aki ¡li sÃllyal, mint tette ¢let¢ben,
s habÀr remeg, de meg nem szabadul a lev¢l, nem,
emez em¢szt, a kÀv¢t, s´r¢t vagy napilapjÀt,
amaz dohÀnyzik ¢ppen, amÁg a fÀt kirakjÀk,
olyik csak f¢lfen¢kkel ¡l, sz¢ke f¢lrebillen,
tÀn a tartÂzkodÀsa hozta, majd vitte innen,
mÀs lovagolva ¡l meg, mert az olyan diÀkos,
mÀs hintÀzik, akÀr a hintasz¢kben, hisz Àlmos,
megint mÀs ringatÂzik, a sz¢k¢t hÀtrad´nti,
¢s hÀtrabukfencezve a semmi m¢ly¢n k´t ki,
mÀst m¢r mindenkinek, jÀr fel-le, fel-le a m¢rleg,
serpenyûi csapÂdnak, akÀr a mozisz¢kek
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