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fogalmi igénye? Tudatból vagyunk? Anyagtalan képből?
Vagy úgy járunk át egymáson, mint kísértet a falon? 
Magunktól fájunk, élvezünk a másikban, és a „te” nem egyéb 
merő bálványimádásnál? Nem egy civilizatórikus 
hazugság süvít át a gyászban, kéjben megrendült jajon 
mindannyiszor? Nem az „én” rója csupán céltalan önkörét?

AZ, AKI

Újságot árulsz, legfrisebb híred én vagyok. 
Pincérnő vagy, engem viszel, pohár bort. 
Autót vezetsz, az út alattad, én futok.
Nyaralni mégy, rajtam nyúlsz el, a plázson.

Nem ju t eszedbe semmi otthon, én vagyok.
Én a járdaszél a rendszeres lomtalanításhoz. 
Én, ahol befordulsz mindennap, a ház-sarok. 
Ahová hátizsákosan sietsz, a villamosmegálló.

Ha fejed fölveted, ha orrod lógatod, 
ha rám villan szemed, vagy ha mélyen lesütve, 
ha nagydobra vered, ha jól eltitkolod, 
viszonyunk akkor is egy azonos eltérülte, 
mert hát mégis te vagy az, aki én vagyok, 
csak épp magától most nincs elidegenülve.

Csengery Kristóf

ÁTVÁLTOZÁS VERSE

Takaríts bennem, míg alszom: simítsd ki, 
rázd fel a lélek gyűrött anyagát, 
porolj, szellőztess -  el se fogja hinni, 
ha majd ébred, hogy otthonára lát.
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Azt mondja inkább: valami varázslat 
történt -  minden olyan friss, fényes és 
barátságos lett! Jó most a szobákat 
végigjárni: csupa felfedezés

az út. Régen is Így dédelgetett 
ez a hajlék? És én észre se vettem?
-  lelkendezik a lélek, önfeledten

dicsérve, amit munkádtól kapott: 
új önmagát. Te dúdolsz, folytatod, 
nem áll meg tejfehér, eres kezed.

HÁROM TESTŐR

Nyári ruhád anyagán Afrika 
állatai: oroszlán, leopárd, 
zebra. Nagyon megbánja, aki ma 
leszólÍt vagy kezet emelne rád!

Mikor a ruha a vállfán pihent, 
halkan kiadtam a napi parancsot:
„Ha közelít, te, zebra, odalent
rúgod meg. Te, oroszlán, mellső mancsod

lendítve vágod fültövön. Pettyes, te 
átharapod a torkát.” A Király
lépcsőn is járhatsz már, drágám -  nem árthat

neked senki: ők védenek. De este 
ha megjövök s ölelnélek: ne várj, 
vedd le hamar a testőrös ruhádat.


