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Kiss Judit Ágnes

TITOK

ne beszélj arról, ami otthon.
ha válnak, verik egymást, el lehetne.
de a leveleket a felsô polcon,
a rádiót, amit csak éjjelente…

mert bárki lehet civil ruhás rendôr,
és van kínzás, sôt akasztófa is,
mert kirángathatnak a tanterembôl,
és bevallod, bár bizonyítva nincs,
azt a bácsit, meg hogy mirôl beszélt,
az újságpapírba csomagolt könyvet,
hajnalban olykor verejtékben úszva
a zajokra, hogy biztos érted jönnek –

rejtsd el magad a frissen sült kenyérben,
a titkokat magadon is belül,
ha kiderül, hogy a sejtekben, vérben, 
apa és anya börtönbe kerül.

tanulj úgy tenni, mintha tényleg semmi,
megbújva, némán, jég alatt a tó,
ha fölveszed, a süket telefonban
hallod, hogy kerreg a lehallgató.

REPÜLÔ CSÓTÁNYOK

Még néha álmodom a repülô csótányokkal.
Hallom, ahogy mozognak, látni egyet se látok,
ha felriadok éjjel hol ok nélkül, hol okkal.

Repülnek kettôs szárnnyal, lábukból is túl sok van,
könyörtelenek, mint egy ószövetségi átok,
még néha álmodom a repülô csótányokkal.
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Fekszem dobogó szívvel, és kiszáradt torokkal,
mintha tapogatnának azok a hosszú csápok,
ha felriadok éjjel hol ok nélkül, hol okkal.

A vaksötétben nézek szembe a halálommal,
itt motoz a szobában, tudom, pedig nincs rá ok.
Még néha álmodom a repülô csótányokkal:

röpülnek, lezuhannak, kitinpáncéljuk koppan.
Biztosan értem jöttek, már itt másznak az ágyon,
ha felriadok éjjel hol ok nélkül, hol okkal.

Magam is csótányhulla, heverek elhagyottan.
Már nem tudom, mi szörnyûbb: az ébrenlét? az álom?,
ha felriadok éjjel hol ok nélkül, hol okkal.
Még néha álmodom a repülô csótányokkal.

Szlukovényi Katalin

BKV

Verset írni, az olyasféle érzés,
mint békávézni fiatal korunkban.
Várni, hogy jön-e végre busz, s ha jön, 
akkor se feltétlenül oda tart,
ahova mi indulnánk; vagy csupán
nem látjuk hátulról a számot, hagyjuk
elmenni, s utólag derül ki, hogy
a miénk lett volna, szoronghatunk hát,
mikor jön a következô; vagy épp
az orrunk elôtt húz el; és ha mégis
stimmel érkezés, felirat, irány,
akkor nyilvánvalóan olyan zsúfolt,
hogy alig férünk fel, belénk tipornak, 
és foglalt már minden kapaszkodó,
a tömegbûzben összepréselôdve
azt sem látni, hogy hol kéne leszállnunk...

Ha nagy leszek, akarok egy saját,
új, kényelmes, legalább ötszemélyes
prózát, én ülök a sofôrülésen,
és oda visz, ahova akarom.
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MÁJUS

Nyüzsög a májusi sörsátor,
senki se futhat a sorsától.

*

Így harminc után úgy tûnik, hogy végleg
kifogynak alólunk a megszokott
fogalmak, mint a szeretet, a szépség,
akár az erdei turistaút,
de ott a végén nem a dzsungel vár ránk,
burjánzó ôserdei izgalom,
hanem a város aszfaltútjai.

*

Romos sarokkörerkély. Nénike
nézelôdik a szemöldökfán lógó
cserép fonnyadó muskátli alól.
Elhull a virág, áramlik az utca.

OSZK

Egy napra bölcsészlány megint:
az Országos Széchényi Könyvtár
olvasótermeiben kószál,
dolgozik, s néha félreolvas
– a lélek lopott fényûzése –,
alámerül ebbe a szemérmetlen,
lapozásnesznél sosem zajosabb,
élvezkedô tömegdorbézolásba.

Az ablakból a délutáni fény
átsüt egy cserép növényen. Megáll,
gyönyörködik az erezet, a bolyhok,
a kontúrok, a cakkok és az ívek
napmegvilágította ritmusán. 
Döbbenet, hogy van ilyen részletes zöld
– és elmosolyodik.
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 Tudod, Uram,
ez a teremtés iszonyú blamázs,
s így magunk között: nem valami szép,
ahogy ránk fogod az összes hibáját,
nem is csoda, hogy folyton elrejtôzöl,
csak üzengetsz, lejárt szavatosságú
világod karbantartásáért rég nem
vállalsz felelôsséget – ez, ugye
korrekt mesterhez igazán nem méltó.

De most, ahogy levélen és lapon
mindenütt átsugárzol magadon,
csaknem hiszlek, bár tudom: nem tudom.

Czilczer Olga

MONDJAK IGENT

Nyakláncom egy gyöngyszeme
ez a nap állunk az anyakönyvvezetô 
elôtt aki barátként hosszasan szólván
lelkünkre az iskolapadnál kezdi
várom mikor jutunk a pillanat
csillanásáig gyûrût aki húz
ujjamra nem látom kicsoda
most már mehetek mögöttem
az ünneplô falak az élet elôttem
nem a beszéd még korántsem
ért véget párrá avatásunk
a személyes névmások holnapi lecke
én és te aki máris ô a harangzúgás
ami még hátravan mi az itt
a nyakamban mennyi idegen
történet csörrenés reggelre
ébredések estére csöndesülések
mondjak igent a csillogásra
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BÛNÜGY

Omlettel teavízzel
aznap korán alkonyodott
pár óra múltával már csak a
szônyegre ejtett tojásra emlékeztél
én meg hogy a bûnügyi rovatban mi áll

Gumitalp mintáit követem
lépteimet szaporázom
versenyben a hóhullással
mióta jár mózeskosár égi vízen
újszülött igyekezetem
hogy elérjem a tettest kitart

Mindennapi történet 
mondod az a nap
kitett gyerek olvastad

Deres Kornélia

A SZÔNYEG

Érezni a szônyegen, a mintákba rejtve. 
Vonalai vezetik ezt a nem túl erôs
hideget, amit az öregember szelleme
hagyott itt, fullasztó nyári estékrôl. 

Csak hidegben tart ki az emlék,
a tárgyak már rég kevesek,
de ebben mindig itt van, feje felfújt lufi, 
és nem mondja meg, kit lôtt le negyven 
éve, hogy merre szakadt a katonaszövet,
nem mondja, miért nem szólt jó elôre 
a szobában lakó hidegrôl. 

Aztán már csak takarodót fúj és
lemegy a földbe, a vonalakon túl, 
engem meg itt hagy a szomszéd 
szoba meszesedô burkával, 
a fullasztó nyárral.
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Azóta fekszem ezen a szônyegen, 
a mintázatot figyelem, hátha kiolvasható 
belôle valamelyikünk története, hátha 
így könnyebb közelebb kerülni 
valami befogadhatóhoz, ami túlmutat 
az öregember fényképén,
túl ezeken a suttogó tárgyakon,
túl a nyárvégi tusákon. 

Hátha leírhatóvá válik a minták 
hidege.

A BÁLVÁNY

A villany körén túlról figyel, 
szeme helyén két gerezd sötét.
Vakon született újjá. Ott áll,
rongyingben és körgallérral,
álmos bálvány, készítik a bôrét. 

Így élednek fel a halottak,
minden nyár elején a leépült, 
vizeletszagú szobákban,
az elmosódott foltokban,
a leszedált szívben, a pakli 
tarokkban.

Kisebbek, mint az artisták, 
összemennek a mennyben.
Oltárfényképen látni ôket, 
rettentô bálványok, árnyék 
nélkül. Mindegyik éber. 

És ahogy egyik bôrbôl a másikba 
lépnek, azt nehezebb megszokni, 
mint a sötétet, a szívet.


