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AMIRŐL NEM VOLT SZÓ

Erről nem volt szó, vagy csak viccesen, 
hogy majd lesz halál, mert kell hogy legyen, 
de hogy aztán, hogy tovább mi legyen 
azzal, aki még marad idefenn?

Hogy én maradok még, még maradok 
elvanni a vanon, a nincseken, 
s magamat mint a csörgőt csörgetem -  
rabok legyünk? vagy legyünk szabadok?

Erről nem volt szó, hogy majd a napon 
fel és alá, lóbálni a karom, 
bújt, aki bújt, hagyni, hagyogatom, 
akarva-nem akarva, szabadon?!

MIELŐTT MEGSZOKOM

Néha a vakrémület lök elébem.
Fájj még, mielőtt megszokom egészen, 
ami van, ahogyan van, az egészet, 
ma a mait, holnap a holnapit,

a folyton cserélődő terítéket,
azt, hogy egyfolytában van valami,
de mindig más az, ami beleférhet,
és máshogy: ahogy régen, úgy többé nem.

Ilyenben benne lenni kétes érdem, 
bár jó, ha semmi jobb nincs, bár merész tett; 
egyre fogy, mégis lötyög rajtam hupikéken, 
s fáj még, mielőtt megszokom egészen.
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HUSKY

Az eszkimókutyákat ötévenként lecserélik. 
Addigra elhasználódik a tüdejük; öt év 
szánhúzás, hihetetlenül szoros kapcsolat 
a hajtóval, aztán a huskyt megfojtják, 
és a bundájából ki tudja, mi készül.
Értékes, meleg bundájuk van, olvastam. 
Grönlandon így élnek a jégkék szemű 
huskyk. így halnak ötévenként.
Én pedig háromhavonta fizetek hatezret 
a nyugdíjpénztárba, közben napi húsz 
cigarettát szívok el, ha nem többet, 
és fogalmam sincs, meddig kell magam hajtani.

Rába György

PÓKOK TÁRSALGÁSA

Bár érthetném pókok beszédét 
ünnepet ülnek-e vajon 
ha pincebogár avagy egy légy 
rángatódzik hálójukon 
ha igen mily viszonylagos 
észlény intelligenciád 
hisz körülötted csupa érzés 
eszmélés az egész világ 
ha pedig nem akkor se örvendj 
hisz az a változat se jó 
hogy nincs megbánás így erény se 
ez végképp kiábrándító 
ha viszont meghallod dicsérik 
háztartásodat mert hanyag 
lévén nagy ritkán takarítod 
a falakat a sarkokat 
elátkozod különc tudásod 
s nem irigyled csak a szelet 
semmiből jött és semmivé lesz 
jellemét sem ismerheted


