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SZABÓ ESZTER HELKA 
 

Takarásban  

 

Itt nem láthat az a borostás alak.  

Egy virágláda mögé lépek a főtéren.  

Elnyomnak egy ásítást a lámpafények.  

Csenevész hársfa árnyékában állok.  

Mindössze Isten tekintetétől félek.  

A tér kockakövein vér fakad talpam alatt.  

Elárulja lépteim. Hiába tudom: nem láthat.  

A Nagytemplom éles sarka után befordulok.  

Szememre harangszó kopog. Még nem föld.  

Az oszlopokban összegyűlt a hallgatás.  

Eltakar önmagam elől a maszkom.  

Le kellett húznom. Nélküle nincs levegőm.  
 

 

Kínrímes 

 

Unom a műkaját nagyon.  

Az élet vágni engem nyakon.   

Muszájból mégis hagyom.  

Faggatnak, mikor jövök haza végleg.   

Minek mennék el Bristolból? Féknek?  

Szupersztrádán száguldani.  

Azt kellene, nem hátul kullogni.  

Innen nem én mondom meg a tutit.  

Visszasírom az ócska Tutti Fruttit.  

A tengeri szél kifújja agyam.  

Álló por a nyárban egyetlen vágyam.  

Kellene még egy normális fogorvos.  

Ez mindet kihúzná, s egy jót golfoz’.  

A pizzériában gyűlnek a Fontok.  

Mázli! Kell a népnek a hot dog.   

Március végétől újra kinyithattunk.  
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Beoltották a briteket, nem rinyálunk.  

Rinyálok így is az AstraZenecától.  

Mikor kapok agyvérzést magamtól?  

Bár a Cliftonról lógnék lefelé fejjel! 

Észrevennél-e? Nem veszejtenél el?  

Érted melózok. Érted szívom a szmogot.  

Kint felejthetsz. Lenne rá ezer okod.  

Megkaptad végre az oltási igazolványod?  

Ciki, ha nem fogadják el a Szputnyikot.  

Az élet vágni engem nyakon.  

Várom, hogy nyissák a határt, nagyon.  

 

  

Közérzet  

 

A sok abortált nap veszélyes hulladék.  

Bebújnak a pelék a tudat felszíne alá.  

Minden kudarc gyengíti immunrendszerem.  

A határidők metszése, mint a kés éle, sikolt.  

Hihetnék az álmaimban, de már meggyilkolták.  

A pelék küzdenek. Nagyított fotón egy részlet.  

Áttelelt falevélként pereg a szó: köz, érzet.  

 

 

Tizenharmadika  

 

egy 1-es és egy 3-as széthasítom a konyhakéssel  

hány órát görnyedtek a levéltárban azok a fura alakok  

szegény ördögök rá akartak jönni miért szerencsétlen  

örülnék ha kihúznák a lottón  

tizenhárom szem mazsolát szórnék a pünkösdi kalácsba  

ugyanannyiszor körbefutnám a tízemeletes háztömböt  

Amerikában nincs 13-as sorszámú lakás sem 13. emelet  

Stephen Kingnek fóbiája van a 13-ától aznap nem dolgozik 

neked is továbbküldeném ezt a lánclevelet  

legyen végre egy kis szerencséd 
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