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és úgy fonódnak egymásba az órák, 
mint drága szövet színes szálai...
Naiv voltam? Belátom. És? A próbát 
se így, se úgy nem bírom állani.

Kint s bent peremén végleg megrekedten 
hiába tudom, hogy hol a hiba. 
Egyensúlyozok szédült lejtmenetben, 
magába forgó, rossz búgócsiga.

Karafiáth Orsolya

DÉL-LENGYELORSZÁG KRISTÓF NÉLKÜL

-  h iá n y o s  ú tin a p ló  -

1. A  váro s , a m in e k  e lfe le jte tte m  a  n ev é t

Ez már a harmadik végállomásunk -  
erőnk vésztartaléka fogyni kezd.
Ahol van főtér, kocsmát is találunk, 
legyen kávénk, további útikedv.

Két sör között eszünk egy furcsa lángost -  
fáradt vagyok, de még tartom magam. 
Megszokhatom az új várost, amely most 
olyan, mint Pest, csak épp Kristóftalan.

2. K rakkó

Milyen Krakkó, ha Kristóf nélküli? 
Csupán regékből és mondákból áll. 
így estetájt rosszkedvem elveszi 
rejtélyével ha körbezár a Vár.

Míg én csak várok itt hű Wandaként, 
Kristóf hiányzik, ezt minek tagadjam. 
Formált belőlem egy újabb mesét: 
Krakkói Sárkány, házi változatban.



Karafiáth Orsolya: Versek • 1375

3. É jszaka a  M agas-T átrában

Míg bármit érzek, addig jól vagyok -  
Kristóf ma nincs, sőt még holnap se lesz. 
Csak köd s a rosszul felvert sátorok, 
szétfőtt bográcsgulyás, zacskósleves.

Teljes sötét, Kristóf-fogyatkozás, 
fenyők között folyó horror-patak. 
Megváltozom s új útra térek át 
ha reggelig a testem ép marad.

4. M áso d ik  é jszaka  a  M agas-T átrában

Meggondoltam és mégse változom: 
az élet így egész kibírható.
Az ember rátölt (kell egy csöppnyi bor) 
és máris álom, nem kell altató.

Kis gond: az új sátor mégis beázik, 
s ó jaj, minden konzervünk elfogyott. 
Kitartásunk mégis sok, épp amennyi 
déllengyel légy és déllengyel szúnyog.

5. Z ak o p an e

A füstölt sajtot utcán enni meg -  
térképem itt csak ételekből állna. 
Borscs és gombás pirog, keszeg: 
elnyújtott estebéd az U Wnukában.

Lehet szerelmem bármily éteri, 
Kristóf helyét felváltja most a város.
A szív s a korsóm színültig teli -  
egymásba csendülő, szép dobbanások.
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AZ ÚTRÓL, A KEDVRŐL, 
A NYÁRRÓL

Nincs jobb: indulsz, csak úgy, a vakvilágba -  
kölcsönsátor és kölcsönhátizsák.
Helyét ki nem keresve megtalálja 
bejárt utat még jobb utakra vált.

Ahol mindjárt az első sör megárthat: 
magányos nőalak a restiben.
A rossz -  szállás nélkül csak kódorogni, 
s a jó -  Beát Krakkóban várni meg.

Hát mondd, ennél többet vagy mást remélnél? 
Az út, a kedv, a nyár a bőrödön.
Van enyhe pír, kicsattanó egészség -  
új Tengerecki Pál, Bőrönd Ödön.

Ha búcsúzol, mindig akad, ki várna.
Nincs jobb: indulsz, csak úgy, a vakvilágba.

László Noémi

SZABADFOGLALKOZÁS

Kisebbik gondom az, hogy éhezem 
s az ezredvégen nem gondolkodom, 
abban, hogy élek, semmi érdemem, 
álom ritkán becézi homlokom 
s a pillanatból folyton kibeszélek;

nagyobbik az, hogy mindez jólesik, 
ha mondandóm van, nem tartom a számat, 
látom a játék szürke csontjait 
s a kertet, ahol nem lakik imádat, 
csak hús és vér és lüktető halánték.


