
Nagy Betti

BESZÉLGETÉST KEZDEMÉNYEZEK
A SCHWARZ-LAKÓTELEPEN

kérdezem az osonó macskát,
hova lesz az út.
megáll, válla felett visszanéz,
nem válaszol.
egyszer leült mellém a szõlõben
egy róka,
õ sem szólt semmit,
csak ült.
azt mondták rá másnap,
hogy veszett volt,
nem volt az,
csak társaságra vágyott.

amilyen veszettül én is várom,
hogy üljön le mellém valaki,
de mivel éjfél elmúlt,
csak a Schwarz-lakótelep fáit
kérdezhetem ebben a szürke-szorongó
szeptemberben.

maradjak itt? és lám,
óvatosan-lágyan
nemet intenek a hársfaágak.

MAGAMRA HAGYNAK TÉLEN

épp a mozaiklapok illeszkedését néztem
kínosan ügyelve rá hogy csíkra ne lépjek
mikor azt mondtad hogy lelépsz



megvontam a vállam
mire te azt mondtad ez flegmaság
mire én azt gondoltam
inkább stratégia

kérdeztem volna még valamit
de utálod a kérdõ mondataim
hát csak léptem óvatosan
hogy bakancsom orra-sarka ne bántsa meg a vonalakat

NAGYMAMÁM JUT ESZEMBE

az hogy nem szeretett
mintha üveg lennék nézett át rajtam
de ez volt a jobbik eset
mert általában gonoszul fürkészett
a méregzöld szemével
hogy mikor mit teszek tönkre
és én mert gonosznak születtem
tettem is tönkre amit csak lehetett
vertem le az ablakon bemászva
az újrasározott sárga vakolatot
bontottam fel a spájzban
a befõttet amit télire elrakott
dobáltam kõvel kacsát-libát
hogy szoktassam õket a rendre
azt mesélte erre a nagyanyám
hogy a rossz kislányok fülébe
éjjel fülbemászót tesznek
és riasztotta aput
hogy engem soha többet
és mikor értem jöttek
a kapuból diadalmasan
kacsintottam vissza rá
méregzöld szememmel
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HANGJA ALAPJÁN 45 ÉVES

80 kilós dajerolt hajú hölgy
hív a vezetékes telefonon
hangja alapján két kamaszlánya van
és már évek óta elvált
munkahelye megszûnt
mert bezárt a gyár
hangja alapján kissé frusztrált
és biztosít róla
hogy nem akar nekem eladni semmit
sem lakásomban bemutatót tartani
sem meghívni egy vacsorára
miközben paplant vehetek

hangom alapján 53 éves nõ vagyok
átlagos testsúlyú
átlagon felüli empátiával megáldott
és épp most vettem három lúdtalpbetétet
mert ingyen volt a harmadik
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