
Nagy Zsuzsa

Arról, ami a hóemberrel történne
(azaz egy istenség végleges letûnése)
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Nem ember a hóember, 
mert hóból van, meg jégbõl,
de elmehetne embernek, 
ha húsból lenne, s vérbõl.

Ha keze s lába lenne,
füle is, meg szeme is,
elmehetne nemkülönben
felsõbb rendû lénynek is.

Biciklizni megtanulva
elmenne a bálba,
egyet-kettõt pördülne,
s többé nem is fázna.

Mint jó kapitány, máskor
hajókat vezényelne,
s ha túró mondjuk, nem lenne,
karfiolt ebédelne.

Alattul valóival
emberségesen bánna,
kezet foganna mindahánnyal,
mint a dalai láma.

S mert õ nem oly halandó,
mint a rendes emberek,
fûre lépni nem engednék,
egyáltalán, elvileg.

Cseresznyét sem ehetne,
és ez lenne a veszte,
mert azt nagyon szereti,
meg lõn' érte veszve.

Majd meg más hiányossága
kerülne napvilágra,
ha égetnék a szemetet,
elolvadna ir-hája.

Nagy hadosztályok mennének
buzgón hû védelmére,
még úgy sem lehetne tenni
semmit, de semmit érte.

Így válna meg a hóember
az istenkedéstül,
ki hóemberként kezdet volt,
de elolvadt végül.

Feminista vers

A leghíresebb ács,
kezében kalapács – 

a fia megváltó,
de nem igazi,
csak nevelt.

Az anyuka volt
az igazi.

Fogamzásgátlás NIX

Gyereked gyerekemen.
Gyerekem gyerekeden.

Megfogamzok.
Kerekedem.



Szívátültetés NIX

Bárhogy lesz is, mondta csendesen a férfi,
ne cseréltesd ki a szívem, kedvesem – 

hisz csak éretted dobog az, néha némi
kivétellel, s ha terpeszkedsz meztelen

elõttem, tán kivétel nélkül a tiéd
a szívem, a szívem, s bár nem szokás már

ilyesmit kérni, kérni manapság, miért
ne hoznád le az özvegyi fátylad rám már

nem várhatván, a síromhoz, ugyanis, hogy
oda levigyem azt; könyûimet letör-

leni érted, ki téged még akkor is, ott

is örökre szeretne, ha élne; megö-
lelne érte egy másik ifjú talán,

ki egy kivételt jobban szeretne már.

Következtetés és tagadás

Kelemen felemen él.
Kelemen parazita.
Kelemen felem nõ.
Kelemen nem nõ,

hanem férfi.
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