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NOVÁK ÉVA

A név
Ne ved mö gött nem rég,
fe szen gõ tor na sor ban,
fel so ra koz tak az évek,
a szem re há nyás ok kal,
bûn tu dat tal te li utol só,
az el sõ, a gond ta lan,
egy más fe lé ro ha ná sa ink ra
még csak ne kem volt sza vam.
El men tél gon do lat ta lan,
gáz ló ma da rak ha lad nak így,
át lát szat lan vi zû ta vak ban,
ügyet sem vet ve rá mit rejt a mély.
Ke vés a meg ma radt idõ,
új ra ér tel mez ni azt a szót,
ami tõl meg foszt va ne ved
öt sem mit nem je len tõ be tû a nap tár la pon,
meg kí sér lem ki ej te ni, meg akad a tor ko mon,
és sem mi, sem mi nincs mö göt te,
akár hal szál ka is le het ne,
ful do kol ni vé gül is bár mi tõl le het.

Mél tat lan ko dás
Fe lém sem em be rek, sem ál la tok.
Áll ha tok de ré kig érõ fû ben, el fe lej tett
ma dár ijesz tõ ként mozdulatlankodhatok
itt, a va ló vi lág ból ki sza kadt, bi ro da lom nyi ré ten.
Mes  sze lá tok, vagy kép ze lem csak , mint a szárny csa pá so kat,
mint a sur ra nó, mo tosz ká ló lé pé se ket, fut ká ro zá so kat.
Víg nem va gyok. Okom sincs rá, sze re pem sze rint sem játsz ha tom.
Le her vadt mo so lyom fáj dal ma san zi zeg.
Bár me lyik is me rõs rámbukkanhatna, ha er re té ved,
cso da vá ró pó zom fel is mer he tõ vé te het.


