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Hívórímek
Egyre gyakrabban ismétlem magam,
és egyre ritkábban találok
egy-egy új gondolathoz új szavakat is
vagy új versekhez újabb rímeket,
próbálom itt-ott felcserélni
a hívórímet a válaszrímmel legalább,
hogy ami régi, mégis új legyen,
de ez sem tarthat már sokáig.

Mert véges számú mondatot kínálnak
a nyelv véges számú szavai,
ahogy a tűzfalon minden tavasszal
kibomlanak ugyanazok a rózsák,
még akkor is, ha egy árnyalatnyi
különbséget fel lehet fedezni rajtuk,
de szinte észrevétlen ez a változás.

Nem újjászületés, inkább csak önismétlés
már minden egyes veréb a lomb közt
és minden egyes darázs a kint felejtett
kávéscsészében a verandán,
fel kell készülnöm a pillanatra,
amikor nem lesz se kint, se bent,
csak valami szüntelen déjà vu.

Félnem kellene ettől, mint Faustus,
és nem azért, mert elvinné a lelkemet
az ördög, aki csak erre vár rég,
hanem mert nem vágyhatom semmire,
ami nem történt meg velem soha,
sem új fény, sem új árnyék a fákon.

Most mégsem rettegek, hiszen
akár én nézem, akár valaki más,
ugyanaz a darázs, ugyanaz a veréb
a napsütötte délutáni kertben,
halhatatlan szerettem volna lenni
valamikor én is, mint minden kisgyerek,
és íme, előbb-utóbb tényleg bekövetkezik
a teljes önismétlés, vagyis az öröklét.
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Az élet értelméről
Előbb öltöznie kell a sztripíztáncosnőnek,
hogy meztelenre vetkőzhessen később,
és természetesen nem dobhatja le magáról
túlságosan gyorsan a különböző
ruhadarabokat, hiszen minél inkább
fel kell izgatnia maga körül a férfiakat,
nem beszélve a drága italokról, amelyek
ily módon sokkal jobban fogynak.

Tudom, nem kellene ezt így látnom,
de már a hirtelen virágba boruló,
majd lassan elsárguló fákban is
ugyanazt a szándékot sejtem,
hogy tulajdonképpen nem a virág,
nem is a gyümölcs az igazi cél,
hanem az ördögi ravaszsággal lassított
őszi vetkőzés néhány hónap múlva,
amikor már réges-rég elfelejtettük
az ide-oda kavargó tavaszi illatokat,
és újra meg újra végigkóstoltuk
a nyár minden részegítő italát.

Ez ilyen egyszerű, tavasz nélkül
nincsen ősz, sőt, azt is mondhatnám, 
már-már túl egyszerű a kizöldült lombban
a későbbi rothadást keresni mindig,
de nem tehetek róla, csak nézem a kertünket,
legelőször az aranyvessző nyílik,
majd öltözködnek sorra a cseresznyefák,
meggyfák, almafák, körtefák, szilvafák,
mint sztriptíztáncosnők az előadás előtt.

Sőt, az is lehet, hogy ez az egész mégis
a kerítés mellett leskelődő szánalmas 
exhibicionistákra emlékeztet, akik
beburkolóznak valamilyen hosszú
köpenybe vagy kabátba, mert egyébként 
hogyan is mutogatnák magukat 
egy alkalmasnak vélt pillanatban,
és ha most megfordítom képzeletben
a szerepeket, ki tudja, talán egyetlen végső
találkozásért volt mindaz, amit magunkra
öltöttünk mi is annyi évtizeden át.

Markó Béla (Kézdivásárhely, 1951) : költő, író, szer-
kesztő, politikus. Számos verseskönyve, esszékötete, 
gyermekkönyve jelent meg, írt magyar tankönyvet, 
fordított románból verset, drámát. Verseskötetei 
jelentek meg angol, francia és román fordításban. 
Kötetei a Kalligramnál : Rekviem egy macskáért (esszé, 
publicisztika – 2015), Kerítés (versek – 2016), Erdélyi 
pikareszk (esszé, publicisztika – 2017), Bocsáss meg, 
Ginsberg (versek – 2018), Amit az ördög jóváhagy 
(versek – 2019).
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