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GYÕ RI LÁSZ LÓ

A tá ma dás
Min dent el esz nek elõ lünk a kert ben.
Szánk elõl ve te mé nye sün ket,
sze münk elõl a vi rá gok szir ma it.
A bõ ség, a jó ság, a szép ség egy re fogy.
Cson kok, csu ta kok me red nek föl fe lé.
Hul la dé kon hál nak, te ra szon terpednek el.
A vég sõ re vágy nak, a kü szöb sín je is túl ke vés.
Nyúl nak, von szo lód nak
ne héz ke sen, las san, ki mér ten,
mind elõ rébb a cél fe lé, 
ame lyet egy elõ re még mi sem is me rünk.

Se hol a ré gi, a meg hitt,
amely re még akadt
egy-két nem bar bár, fi nom el len sze rünk.
Újak fek sze nek rá a tá pász ko dó szál ra,
he ver nek az ét ken,
a lé lek ge rezd je in,
s re sze lik kö vé ren, le tép he tet le nül.

Nem ren dül meg a kert?
Nem ha sad ket té a mák gu bó?
A me te or min dig meg bi csak lik,
õk be le áll tak re zeg ve a Föld be.
Vo nul nak raj ta, már is tú lon túl kö zel.

Víz ön tõ
A Ki len cek nek

Vál to zat egy Suhai Pál-vers re

In kább a kõ mo hos ál la,
in kább a kõ mo hos ál la,
mint a vé nek nyûtt sza kál la,
mint a vé nek nyûtt sza kál la.
In kább a kõ mo hos ál la.

In kább a kõ bo ros tá ja,
in kább a kõ bo ros tá ja,
mint a taj ték bo rot vá ja,
mint a taj ték bo rot vá ja.
In kább a kõ bo ros tá ja.

Ég alat ti, föld fe let ti,
ég alat ti, föld fe let ti,
ki mert olyat, ami lyet ti?
Ki mert olyat, ami lyet ti,
ég alat ti, föld fe let ti?

Le gyek én a víz ön tõ je,
le gyek én a víz ön tõ je,
éled je tek megint tõ le,
éled je tek megint tõ le.
Le gyek én a víz ön tõ je.
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A moz gó lép csõ
Anyám kis vá ros ban él, ahol so ha se bu szo zik,
gya log te szi meg az utat a szom szé dos bol to kig,
nem ül ke rék pár ra, csak ó mó don gya lo gol,
ke zé ben ko sár, amely mi ná lunk ga ra boly,
út ját a lám pák hár mas csil la gai
nem szok ták se hol meg ál lí ta ni,
alig van zeb ra, ha pi ac ra, leg mes  szebb re megy,
óv ják a gép ko csik az öre ges lép te ket,
min den ki is me ri, alig akad a vá ros ban ide gen,
kér dez ge tik tõ le, ho vá tart ily ko ra reg ge len,
nyu god tan jár-kel, szeldesi má ra a hol na pot,
nem ret teg, nem éri szo kat lan, rossz do log,
nem nyü zsög töm ke leg, a jár da nem té rí ti ki,
min den haj la tát, kö vét íz rõl-íz re, rég óta is me ri.

Az tán gon dol egyet, bár so sem vo na toz gat,
ne ki vág a mes  szi, las sú ho ri zont nak.
Lát ni akar ja leg alább egyet len egy szer, hol la kik,
hogy megy éle te fi á nak, új sor sa mi re, mer re nyit?
Re mé li, jó ra. Fia, új me nye vár ja az ál lo má son,
ka ron fog va vi szik, s in tik, hogy mi re vi gyáz zon.
Alig bír nak a tor ló dó da gá lyon hár mas ban át ha tol ni,
akár a mo zi ban, az ára dat an  nyi ra va ló di.
Egy más ba fo góz nak, hogy el ne sod ród ja nak.
Met ró ra száll nak, most jön csak a leg va dabb po kol,
a moz gó lép csõ sur rog, öm lik az ir dat lan go moly
va la ho vá alá és nem áll meg egyet len pil la nat ra sem.
Hord ja a mély be a ren ge teg ide gent a lép csõ.
Jaj, ha el zu han na, de már só haj ta ni ké sõ,
vi szi a lá ba, vi szi ön tu dat lan,
már alat ta az ár víz, hogy ful la doz zon ab ban.
A vég te len sza lag hir te len el kap ja,
hát ra dõl, s aj kán jaj sza kad a jaj ra,
de mi re a só hajt két szer ki mon da ná,
már vi szi a zu ha tag, vi szi a föld alá.

Nem is volt ször nyû, mond ja majd oda lent,
fog tok ti még lát ni nem hol tat, ele vent.
Hát túl él tem ezt is, majd ott hon el me sé lem.
De hogy így tör tént-e, ar ra már nincs ta nú.
Hány ha lot tak nap ján újult a ko szo rú
az óta a sír ján! Is me rõs, ro ko ni ha lot tak
kö zött meg hit ten õ is a föld be ol vadt.
Be le bo tolt a sír ba, fog tam, de el eresz tett.
Szo kat lan így jár ni, akár csak Bu da pes tet
a zord moz gó lép csõn, nem cso da, meg bo tolt.
Egy más ba fo góz tunk, a két sors ös  sze forrt,
ám egy rossz moz du lat, s Ká ron el ra gad ta,
le vit te a mély be a sö tét víz vég te len sza lag ja.
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Tet ten érés
A hû tõ aj ta ja ki tá rul,
a szek rény bõl ki bug  gyan a fény:
mint akit has lö vés nyi tott ki,
ke zé ben tart ja ki om lott be le it,
és cso dál ko zó szem mel töm né vis  sza õket.

Meg re meg a víz a mû anyag pa lack ban,
a víz fé nye ren dül a sze mem ben.
Mint ha rám né zett vol na va la ki,
úgy né zek oda a hir te len fény re.
Isz kol nék, akár a plázában a tol vaj,
mert a ka me ra le fény ké pe zi.
Úgy sur ra nok a spájz ba éj sza kán ként,
mint a fo goly, aki csont ra asz va kop lal.
Ki né zett rám, ki fed meg most en gem,
hogy ki mász ká lok foly ton ön ma gam ból?

A dög evõ
Az utol só utá ni pil la nat sa kál ja.
A leg vég sõ pil la nat csont ja in ro pog tat.
El hul lott ke se lyû kön él.
Ka rá csony ra es te vá sá rol fe nyõ fát.
A vég ki áru sí tást sor ral ko szo rúz za.
Csám csog a csõ dön.
Má sok sí rá sán ve szi a ne ve tést.
Tü rel met a tü rel met le nek tõl.
Jó sá got a jó ság ta la nok tól.
Parkinsonos, hogy föl ver je a tej színt.
Föld ren gés sel rin gat ja a böl csõt.
Meg hal, de más nak.
Vég ki áru sí tott ha lált nyújt ne ki.
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LA DIK KA TA LIN

Met ró ver sek
1.
ami ó ta bi cik li he lyett
né ha met rón uta zom
ilyes mi tör té nik ve lem
hos  szú fe ke te ka bá tom
meg húz gál ják
budapesten
vagy nem fi ze tek
münchenben a spielstrasse
fe lé me net
münchenben a szí nes ál lo má sok
mint a li kõr
el szé dí te nek
párizsban min den ki esõ sza gú
ott van nak a csö vek
párizsban g. a. úr x-ben
ju tott eszem be
párizsba cso ko lá dé nél kül in dul tam
sá pad tan tér tem vis  sza

2.
egy fog ke fe
a sze mé lyi ség ha lá la után
úgy él to vább
hogy em lé ke ze té nek ron gyai
meg ma rad nak a po hár ban
c. elv társ nak
sé ta pál cá ja volt
mit ké ze lõ gomb nak vi selt
így volt leg alább is ezt hit te
bi zo nyos dol gok
me lyek jel le mé re vo nat koz tak
pél dá ul irat tás ká ja
hat  tyú ként úszott fe lé
de egy szer
lift he lyett
vil lany égõ be lé pett be
nyílt az aj tó
sok ezer vil lany égõ jött ki
c. elv társ he lyett
mo soly gott
el dob ta sé ta pál cá ját
mely ra gyo gó vil lany égõ be
vis  sza ve zet

3.
bün te ten dõ cse lek mény
vö rös cér na szá lat
húz ni
az ut cán
a já ró ke lõk ka bát já ra
a vil lany póz nák ra
a fákra
a fû re lép ni ti los ra
a tes tem re csa var ni
az óta oko sabb let tem
ez lett a vesz tem
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4.
több fé le bi cik li van
a be széd pél dá ul
sõt a hall ga tás is

5.
mert len nie kell
va la mi nek
ami ért mind ezt
ér de mes
ami tõl így dü bö rög
ez a dü bör gõ
    -et

csak tud ni kell
mi kor be-
med dig
mi kor ki-
aki tü kör be néz
min dig más va la kit
sze ret ne lát ni
mint a tü kör
ön ma gát sze ret né
vis  sza ad ni
õ aki nek csen gõ van a tor ká ban
en  nyi je van
át szál ló me net je gyet kér
egy má sik élet be
ket tõs meg ál ló:
még egy szer
ugyan ott ugyan ak kor
más képp
vég ál lo más:
új ra
ugyan ott
ugyan úgy

volt ere je és cél ja volt
szá gul dott a ki je lölt úton
mert aki na gyon so ká ig

akik vár ták
meg hal tak vagy meg sem szü let tek

túl ké sõn
vagy túl ko rán ér ke zik
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ACSAI RO LAND

Ro ko nok
(Fe hér Lász ló Ro ko nok cí mû fest mé nyé re)

1.
Kép ze le te rá fes ti ap ját és sa ját ma gát
A ját szó té ri pla tán fol tos tör zsé re –

A pla tán ra, ami alatt fel nõtt,

És ami a gye rek ko ri dél utá no kon
Fil me ket ve tí tett ne ki az ap ró kö ves út ra
A lom bo kon át szû rõ dõ nap fény
Dia ve tí tõ jé vel.

2.
Amíg gyer me ke meg nem szü le tett,
Nem is tud ta, hogy vol ta kép pen
Mi lyen a sa ját ar ca.

Én va gyok a tó
Nem a lá nyom ha son lít rám,
Az én ar com tük rö zi az õ vo ná sa it.
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CZILCZER OL GA

Rend ha gyó me se
Di a dal ma san hagy ta ma ga mö gött a ket tõt. A har ma di kat, a 

leg na gyob bat hogy gyõz ze le, ha még a sze ren csét ho zó meg-
szó lí tás se jön a nyel vé re? Ha va som, ha jó… halihó… pró bál-
ko zott.

Ha va sod a mén kõ, ott úsz kál a ten ger ben, sér tõ dött meg a 
hegy. An nak hul lá ma it há bor gasd in kább. S még job ban be fész-
kel te ma gát a mes  sze ség be, ál lig fel húz ta a pap lant.

De a le gény a ten gert csak a für dõ kád ból is mer te. Du gó hú zás-
ra jött az apály, csap nyi tás ra a da gály. No, meg idõ köz ben hegy-
má szó ked ve is el apadt. A fel hõt, amit a csúcs ra tû zött vol na, 
hagy ta zsi ne ges tõl el száll ni.

Fel hõ? Lég gömb? Mi száll ott? Egy ufó? Egy Forma–1-es ver-
seny ko csi? Mért ne vál toz tat hat na ala kot õ is? S ha ne gyed szer 
is pró bát ten ne?

Fo ga ja vát ki hul lat ta. Ha ja már egy szál se. De öreg em ber ként 
az „Öreg anyám” még an  nyi ra se ju tott eszé be, mint ko ráb ban.

Nagy apa
Je len va gyunk, ha ezt je len lét nek hi szed

(Eu ri pi dész: Hé rak lész gyer me kei)

Olya nok lesz nek, mint a reg ge li fel hõk
(Ozeás)

Teg nap meg lá to gat tam. Nem ne héz-e a ta ka ró? El sõ kér dé sem 
alól ki bújt. Nézd, mond ta. A fel hõ el lib bent. Amint föl kelt, pi hé i-
re fosz lott. El eredt az esõ, hát jobb hí ján be áll tunk egy pók szõt te 
lomb alá. Ha a szó szó ra, ta ka ró pók há ló ra cse rél he tõ, még azt 
is megkérdeném… Hát Mar gi tom, La ci ka, vá gott köz be, Ág nes 
meg Ilo na? Kis fiú apám ne vét ki se mer te ej te ni.

Hogy mond jam el ne ki (el in kább ne mond jam?), hogy ab ban 
a bi zo nyos év ben, me lyet már (sze ren csé jé re) nem ért meg, mind 
oda vesz tek.

Hát az ott? Egy újabb fel hõ? Vagy a füst? Föl néz ve, lát tam, 
ott tö mö rül.
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SE BES TYÉN ÁDÁM

Üze net a csönd bõl
Ha lott kis macs kák nyá vo gá sa
az éj sza ka.
Jó vol na vis  sza tér ni
va la ki hez.

Tíz kö röm mel az asz falt ba
mar va, két ség beeset ten
szó lí ta ni va la kit.
Jó vol na a sár ba süp ped ni,

di de reg ni a vi ze nyõs 
csonthidegben. Ég re emelt
te kin tet tel el ta kar ni
a fátyolfakó Hol dat.

Jó vol na el fe lej te ni 
a vá ro so kat. A csí kok kal
má zolt au tó pá lyák he lyett
a Tej út spi rál kar ja i ra te ke red ni.

Jó vol na a csönd be vis  sza men ni.

A ha lott kis macs kák
vissz hang zó nyá vo gá sá ban
meg sej te ni a né ma pil la na tot. 

Be lé pünk
Az ös vény szû kül,
az ott fe lej tett lép tek 
le vál nak ró lunk,
mint az il lat.

Lá tod a ki dõlt fát.
Itt kez dõ dik
a dan tei er dõ.

És itt kez dõ dik
egy vég te len meg vál tás
za rán dok út ja. 



35

Ál do zat
Szét szórt kö vek, el ej tett kés,
fû szá lak vér rel má zolt em lé kei.
Ugyan az a szer tar tás is mét lõ dik
min den reg gel. Ki lépsz ma gad ból,
szo bád fa la in át su hansz, át a há zon,
majd el in dulsz az is me rõs domb ol dal
fe lé, óva to san át lép ve a har mat ned ves vi rá go kat.
Ugyan az a ti tok ke re sés fog lal ja fény be
az el sõ pil la na to kat. A tisz tás még
ka va rog a köd és a fák lomb ja in
át be tö rõ nap su ga rak sze rel mes
hány kó dá sá ban. Még lát szik
a teg na pi tûz nyo ma, a szét szórt kö vek,
érez ni az el do bált sörösdobozokba me ne kült
lé lek fosz lá nyo kat, de a han gok fel szí vód tak
a le ve lek zú gá sá ban.
Ka va rog a tisz tás. Lom hán hul lám zik,
akár a ré szeg ség bõl éb re dõ test szét tar tó
erõi. Ka va rog a tisz tás. Tu dod jól, 
te vagy az ál do zat. Há zad ból, szo bád ból,
ru hád ból, tes ted bõl ki lé põ tisz ta sá god ban. 
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NECZ DÁ NI EL

Kór kert
Mint kó kadt, be teg nö vé nyek
a vég tag ok.
Az ar cok ra hal vány, gyógy szer sza gú
nap fény csö pög.
Az ös  sze tört tes tek moz du lat la nok –
tö mör, fe hér gipsz an gya lok.
Te is ott fek szel, és vas ta gon
be fut nak a dró tok.
Olyan az egész, mint egy int ra vé nás dzsun gel.
Hos  szú fém in dá kon át ke ring az in ger,
az étel, az ital, az álom.
Mint a bonszaifa ága, úgy te ke reg itt a lé lek,
be le a más vi lág ba.
Né ha ezt-azt ki cse rél nek, tisz tí ta nak;
én te he tet le nül ál lok.
Nem so ká ig tu dok már ma rad ni. Még azért
vá rok ki csit, és néz lek, mint va la mi
na gyon öreg vi rá got.

Kör te bor
Egy re meg fog ha tat la nab bak a dol gok,
mint ha min den tárgy, moz du lat és arc
fo lyé kony len ne. Jó vol na
ilyen kor el men ni hoz zád,
és egy-két dol got meg be szél ni.
Va jon men  nyi most egy út Fe ri hegy rõl
a Menny be?
Las sú, ko mor kör te bort iszom,
és már ázott gyü mölcs ízû tõ le a lel kem.
Kint ülök egy csa pat is me ret len nel
egy es ti csend be már tott tel ken.
Las san úgy ér zem, el pá rol gok,
szo ká sa im zsí ros, ki élt fol tok ká vál nak,
de mi nek ma gya ráz zam? Ezt az utat
te is vé gig jár tad.
Ré gen sze ret tem vol na na gyon nem te len ni,
fel ol dód ni öle lés ben, étel ben, ut ca zaj ban.
Kor tyo lok, és öreg szem;
mint át ázott pa pí ron, egy re in kább te üt kö zöl ki raj tam. 
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FE HÉR RENÁTÓ

Melba koc ka
Az in ge id las san el vás nak,
a bõr ka bát ba vi szont nem vál la sod tam be le.
A nad rá gok de rék ban bõk, amúgy meg rö vi dek.
Tud tam, hogy a gyász hir de tés be
J. A.-t kell idéz ni,
az óta kar tá vol ság ban van.
Töb bi bál vá nyun kat a rajz szög fenn tart ja még.
Mi kor pely he sed tem
anyu órá kig bön gész te a ke ze lé si út mu ta tót,
de a vil lany bo rot va he lyett az óta is ha gyo má nyo sat hasz ná lok.
Majd nem min den ügy ben fel men tet tünk.
Csak a könyv tár ha ra gos.
Nem tud ják, hogy a kö te te ket
én nem vit tem vis  sza.
Szom ba ton ként melba koc kát kap nál vi rág he lyett,
de ha tud nék is ven ni va la hol,
an nak biz to san ve led járt le a sza va tos sá ga.

Az át kép zett ta nár
Ülök kád ban, fo tel ben, te ra szon,
ki cso szo gok a pi ac ra, át fes tem a ré gi ját szó te ret.
Az em lé ke zés hez szer ve zem a na po kat,
mert csa lád dá min ket a tör té ne tek tet tek.
Eze ket, sa já tok hí ján, új ra me sé lem
(apám le ve le i bõl, nagy apám nap ló i ból),
hoz zá juk öreg szem, aho gyan ké sõbb ké ne ten ni,
és el al szom ma gam mel lett.
Így ta nu lom és ta ní tom meg
(mint az át kép zett ta nár,
egy lec ké vel a di á kok elõtt),
ho gyan kell fel nõt té, szü lõ vé, szép ko rú vá vál ni.
De az újak már át fo gal maz zák a sza bá lyo kat:
a hu nyó lesz a hõs, a ke re sés gyõ ze lem.

A há la jo gán
Be küld tél om la do zó sír kö vek kö zé, 
hogy utá na ki ment hess on nan.
Ha rém ál ma im vol tak job ban fél tél ná lam,
a gör csös szo rí tá sod mi att nem tud tam vis  sza alud ni.
Nem ta ní tot tál meg mos ni ma gam ra, és most
a szen  nyest em le get ve ér vel hetsz ér tem.
Für det tél tíz éves ko ro mig, és a há tam ba
(ahol nem lát hat tam) tö ké le tes át ko kat kar mol tál
az ide gen nõk re, akik az tán tény leg meg ér kez tek.
Most az ágyam ban al szol min den éj sza ka
(ott nem ér zed ma gad ta lán an  nyi ra egye dül).
Én ak kor szök tem el, ami kor rá jöt tem:
ná lunk a há la jo gán bár mi ki zsa rol ha tó.
És te az óta nem ér ted meg, hogy
a sér tõ döt tek kö rül gyor sab ban mú lik el az idõ,
és hogy hi á ba ki a bálsz, nem tudsz meg vé de ni.
Ne ked let tem fér fi vá, hogy hagyj már vég re bé kén.
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MECHIAT ZINA

Pi pacs
A tal pa dat meg szét szab dal ták a bo ros po hár szi lánk jai, te meg 
tán col tál a hó fe hér le pe dõn, és azt mond tad pil lan gó kat raj zolsz, 
meg vi rá gos ré tet pi pa csok kal. Én meg csak ül tem a fo tel ban egy 
pi ros ru há ban, és vé gig néz tem raj tad, a hózentrógereden, meg 
a ron gyos al só ga tyá don. Hát így ál lunk, megint meg õrül tél egy 
ki csit éle tem, de ne ag gódj. Majd egy szer meg gyógy ulsz te is. A 
vi lág ból már ki lop tad a ro kon sá got, már csak be lõ lem kell. De 
ak kor mind ket ten olyan na gyon egye dül le szünk.

Ujj le nyo mat
„És ne vigyj min ket a kí sér tés be, kö nyör günk 
es te fe lé, csak hogy a bûn az aj tón ko pog ám, 
sõt be jön a szo bánk ba, sõt egész az asz ta lig 
jön elõ re. Tá voz tasd hát el a for ró ser pe nyõt, 
ame lyen ég a hú sunk, lé vén az ál lat én ben nem 
oly igen esen dõ.” 

És le es tél az ágy ról, és a hü velyk uj jad mar ko lász tad. Nem, 
ezen nem vö rös a kö röm, nem ez nem kar mol, ez csak ko szos 
és rö vid, ez zel csak pa lán tá zol. Kér ges, mo tyo god ma gad elé, 
kér ges ez is, hát így esett, meg kér ge sed tünk, ugye ba rá tom? 
Mon dod a hü velyk uj jad nak, az meg nem vá la szol, csak bár gyún 
tart ja ma gát, mint te. És fen nen szó lí tod ma gad, hogy ne menj 
to va a kí sér tés be, de te ben ned az ál lat oly esen dõ. Ezt mond tad 
ne kem is, ami kor ki gom bol koz tam, meg ami kor vö rös re fes tet-
tem a kör mö met meg a szá mat, az tán ba rac kot et tem. Most meg 
ott fek szel az ágyad mel lett, én meg meg ölel né lek, de te nem hall-
gat tál rám an nak ide jén, úgy hogy el tá voz tam tõ led, és azt hit tem 
hú zom ma gam után a for ró ser pe nyõt, de az ott ser ceg alat tad, 
és csak a hü velyk uj jad lóg ki be lõ le. El pi ru lok és mo soly gok ha 
rád gon do lok. Sze re tem az uj ja i dat. 
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KOOSÁN ILDIKÓ

Nyírfa
Karcsú ágain méteres zöld szakáll
ferdén kileng, és újra visszaszáll
a vonzás örök törvénye szerint, 
hogy újra lengjen fel és le megint.
Könnyû szél motoz, akár a csitri lány
kibontott, hosszú, loboncos haján,
és ring a nyír, bókolva hajladoz,
hullámot vet, játékos zöld habot, 
majd mintha ölelnék, megadja magát,
feltárul, mélyen kivillan ott az ág
fehér kérge, rajt’ simulva csügg a fény,
szelíden kutat a titok rejtekén…
Figyelem rég, önzés, áldozat
születik, haldoklik ablakom alatt,
suttyó fácskából közel anyányi.
Lombja terül, ha újra itt a nyári
hõség, s a tél rettenve visszahõköl,
ha barkát szõ tavaszi fénymezõbõl.   

Ha visszaköltözöl 
Kopott keret, a  kép mögötti fal
világosabb. Ha visszaköltözöl, 
rendezzük át, feledjük el a  
megszokásokat. Meglátod,
jól megleszünk, külön szobában 
ébredünk, nem nagy áldozat. 
Te újra írsz, reggel kávét
iszol, és adsz nekem, ha jut, 
felveszed a régi papucsod, 
élsz, mintha itt sem lennék, 
de én, mert társad szeretnék
lenni, megérteni a dolgokat, 
– hisz nem köt hozzám semmi, 
élõhelyem szervetlen része 
vagy, – kutatnám észrevétlen,
ami múltunkból megmaradt.

Viharos tercinák
Viharos szél tombolt minap,
fákat csavart ki tövestõl
az elszabadult indulat. 

Por, levél kerengett le, s föl.
Kupacban húzta meg magát
avardomb, fénycsík az estbõl

szusszanásnyit, s gurult tovább.
Hullám-fodrozott  pocsolya,
magasba lendülõ faág
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fogta fel, lökdöste tova.
Felhõk ráncba vont homlokán 
az esõ szétbomló szálhaja

lobogott, ahogy az orkán
cibálta, s tõbõl kiszakadva
zúdult le lombsátrak fodrán

a vonagló fákra, apraja
nagyja, mint gumilabda 
aszfaltra, korhadt kerti padra,

s fészkébõl egy ázott rigó…

Végül kifúlt, vagy tán elunta,
ahogy egy bennünk pusztító
vihar tépázva hagy magunkra.

Bárzongorista
Az utat leste, meg azt, hogy van e tiszta 
hely, egy szakadt plakát nézett vissza,
s a ráfestett vigyor, csomagját, mint féltett
porcelánt kézbe vette. Bárzongorista
immáron harminc éve Svájcban, elõkelõ
lokálban, s amíg a harmincötösre várt,
kissé félre állt, áriát dúdolt magában. 
Ki se nézné belõle senki, megkopott rajt’ 
az esték fénye, õ, ki a hangulatot teremti
fényezett lazactál, extrém koktélok 
élvezetéhez, meghajol, ha szól a taps 
bravúros futam, divatos zeneszám után,
de persze ritka ez, pincérnek sem dukál,
ha tállal, pohárral egyensúlyoz, s a zsonglõr 
bárpultos, ha sékert dobál, robot csupán, 
ezért fizetnek az elõkelõk, pléhboyok, 
fogadott szeretõk, hûvös tartózkodással 
tüntetõ sztárok, világfi naplopók.
Visszafogottan, mintegy bocsánatkérõn 
végzi a munkát, percekre vonulhat félre. 
Ma gyásza van, meghalt az apja, ezért 
a gyertya a kis csomagba’, majd reggel 
otthon gyújtja meg, pezsgõt tölt pohárba, 
iszik, hogy kábultan zuhanjon ágyba, 
feledni fájdalmas valót – mert életre szülte, 
s anyja lett a holt –, álmában játszik majd
csöndes altatót a vén ivósnak. Éveket
küzdöttek át, talán nem is az apja volt… 
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KARÁDI MÁR TON

egy újabb rossz vál to zat
hi á ba min den, hi á ba van hi tem, 
ha a ha lot ta kat is ten úgy hagy ja a si va tag ban
mint gye rek a ho mo ko zó ban a meg unt já ték sze re ket
ma gam ban sem bí zom, csak ce ru zá val hú zok a fest mé nye i men sze rep lõk
te nye ré be élet vo na lat,
elem lám pá val ra dí ro zom le a pa pír ról
ár nyé ko mat
és már na gyon rég óta ki zá ró lag pé pe set eszem,
csak ál mom ban csi kor ga tom né ha a fo gam
vé gül azt hit tem hoz zád ta lán még is lesz erõm.
de ahogy kö vet te lek, láb nyo mod fel tör te a ci põm. 

na pok ká haj to ga tott idõ
ko ráb ban
mi a latt be szél tél, unot tan mo co rog tak a né zõk,
mint szád ban a tej fo gak, 
most per sze él ve zik min den sza vad
mert ta lán ma utol já ra kelsz fel,
mint ahogy a fû is ki egye ne se dik még lép te id után
és ta lán utol já ra in dulsz út nak, mi u tán
olyan vég le ge sen, mint ing ujj ba a jobb ka rod
vé red fi ad ere i be búj ta tod
nem szá mít, hogy egy hely ben ma rad nál, 
lá bad már ki nõt te ré gi nyo mod,
azt meg vég képp fe les le ges ki pro vo kál nod, 
hogy száj ba vág jon, aki szem be jön, a leg el sõ. 
fo gad már olyan tar tós, mint föld ínyé ben a sír kõ.


