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Nagy Betti

Egy
Esik.

A kaputól a sarokig és vissza (118 lépés) kínozom a pocsolyákat,
várlak.
Pörgő szoknyám söpri az utcát, vállamra sápadt csillagok ülnek,
szép vagyok.
Fénylik vizes hajam, fénylik lázas szemem,
várlak.
A kaputól a sarokig és vissza – örülnek a pocsolyák, ha lépek!

Három
A folyón túl már kizöldültek a zöldek,
szeretkezni hívnak a bokrok.
Nézzük, ahogy a léket kapott hajók
elmerülnek.
Nézzük, hogy tűnnek el.
Átszökünk a folyó túloldalára:
zöldülő zöldek, fénylő fények,
árnyékos árnyak.
Menjetek!
A folyó túlsó oldalán,
ahonnan jöttünk,
húsz emelet magasak a fűszálak!

A tizenegyedik parancsolat
 

Fekete bársony az ég 
Te meg csak nézd, nézd, nézd

E-mail
Köszönöm, megvagyok.
Bár javasolták az orvosok,
hogy ne tegyem,
én ragaszkodtam a fél mellemhez
és a fél tüdőmhöz.
 

Kicsit lefogytam ugyan, csak annyira,
hogy beleférjek a farmerba, 
Amit együtt vettünk,
és röhögtünk a tükör előtt, 
mert nehezen tudtam magamra rángatni.
 
Hát, most könnyen megy.
 
Köszönöm a meghívást a farsangi bulira.
Nem leszek ott, tudom, tudod.
Én Freddy-nek öltöztem volna,
hogy legyilkoljam az álmokat.
 
Üdvözlettel, a címem maradt a régi.

kássa gábor: Mókus utca  (Óbuda) - 1949
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