
ºREGI ISTEN

kizÀr ez a bezÀrtsÀg
az istent is
nem f¢r el k´zted ¢s a fal k´z´tt ä
telÁtett vÀkuum
teremt¢s elûtti ¡ress¢g
elûbb istent teremtsd meg
azutÀn a vilÀgot
a t´rv¢nyt
azutÀn ´nmagadat
kezdj el´lrûl egy Ãj teremt¢st
mert itt az isten is te vagy

KICSöSZOL ¹NMAGADBñL

artista
f´ll¢p¢s elûtt
EGYETLEN PILLANAT
mikor kesztyük¢nt
hÃzod le
magadrÂl
´nmagadat

BertÂk LÀszlÂ

NYçLEZºST

A vÀrosban, ahol
azt hitted, otthon vagy,
egyszer csak visszafel¢
forog a polgÀrmester, a toronyÂrÀk
egymÀsra mutogatnak, az arcok
lepotyognak a t¢rrûl, idegenek
´lelnek Àt, vel¡k zuhansz
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a kûre, sebzett bogarakat
eregetsz a falra, nyÀlez¡st
szÀlakon csimpaszkodsz,
elûz¢kenykedsz, toldozod-foldozod a
t´rt¢nelmet, lepedûs¢g, mondod a
pillanatra, mosolyogsz, hogy
kihÃzzÀk-e alÂlad, rÀd hÃzzÀk-e
vizesen, akkora a sz¢le, hogy
el se lÀtni odÀig, akkora a
k´zepe, hogy ´nmagÀval
takarÂzik, ki tudja, talÀn csak
arr¢bb kellene tenned a pÀrnÀt,
talÀn csak elûr¢bb kellene
ÀllÁtanod az utcaseprût, talÀn csak
v¢gig kellene bukfencezned a
fûutcÀn, talÀn csak
f´l¢bredt¢l.

NEM F°REK EL

A csalÂdÀsbÂl j¢gdara esik, fekete lÀbÃ
madarak csipegetik a gurulÂ
vizet, nem f¢rek el a papÁron, ha azt
mondanÀm, hogy tavasz van, nagyot
nevetn¢l, pedig mindegy, az ¢rzelem
hatalmasabb az ¢szn¢l, a leszakadt ¢g,
mint a f´lfordult teaszürû, borul rÀ
a legszebb ¢vszakra is,
ki ivott ¢s mit? szaglÀsznak az
idûjÀrÀs-jelentûk, hova lett a
tealev¢l?, ki eszi ollÂval a salÀtÀt?,
kutakodnak a fûszakÀcsok,
olyan sÃlyos,
ami legalul ´sszegyülik, hogy csak az
¢lû szervezet bÁrja ki, a neh¢z
elemek kett¢hasadnak, a tollpihe
kiszÀll a teaszürû lyukain, a csillagÀszok
elsz¢gyellik magukat, Ãj
galaxist jelentettek, pedig csak
megÀllt a l¢legzetem, rÀz a hideg, elfogy
belûlem a magyarÀzat, ´ssze kellene
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s´p´rn´m, amibûl
mindig ott marad valami,
k´z´ln´m kellene veled, hogy
jÂl vagyok.

ELýBB-UTñBB

Ha otthagyod a kezed, elûbb-utÂbb
mÀs¢ is ott lesz. A tengernek
nincs v¢ge, ha ´ssze¢r
az ¢ggel. Ennyit az¢rt
f´lÁrhatnÀl a falra. Ki tudja,
mitûl Àll. A kik´tûûr
homokba rajzolt hajÂkon jÀrkÀl.
A napozÂ nûk´n eltünik a
nadrÀg nyoma. A tÀvolsÀg
n´vekszik. Ne akard
abbahagyni, amit
nem te csinÀlsz. A l¢nyeg
kilencven szÀzal¢ka hiÀny. A t´bbi
kapcsolat. Aki megijed, mert
hirtelen ¢szreveszi, hogy nem û,
hanem egy szkafander
megy az utcÀn, ¢s k¢ts¢gbeesik,
az ne r´p¡lj´n. Aki
nem hisz benne, hogy az abroncs
a hû hatÀsÀra kitÀgul, az ne
hÃzogassa az ujjait
a szÁve f´l´tt.
L¢gy unalmas.
Rem¢nykedj.
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