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n y E R G E s  G á b O R  á D á M

Körülnézve sejtetted

Szokni kell még a hát görbülését,
rogyasztani a térdet,
s hogy egy idő után az elnézést
hiába kérted.

Nézz fel, te hülye,
ma este is csillagtalan az ég.
Ha dülöngélsz, meglöttyen,
mint egy kormos, beáztatott fazék.

Így múlhatott el a jóindulat.
Észre sem vetted.
Rossz csillagzatod nem látszik, ahogy
körülnézve sejtetted.

Minden hibád apró és
súlyos, mint egy odakozmált ebéd.
Sikálni már kár,
csak nézd kilátásaid zárt egét.

Közelről nézve eltéveszted

A tehetetlenség rozsdaszínű, lomha és kattog,
száradt felmosórongy szaga van,
a nap végén veletek jön haza, bárhol is laktok,
s észrevétlen kifáraszt egy szuszra, hamar. 

A tehetetlenség mint egy földre hullt, fél lepkeszárny.
Súlya megmérhetetlen. Nehéz.
Azt susogja folyton, hogy egy kevésbé rossz percre várj.
Belőled bámul ki, míg ablakodon benéz.

De a tehetetlenség tapintatos. Épp csak ott van,
takarni, ami rögvest kéne. 
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Előtted és mögötted is ő áll sorban a boltban.
Veled együtt halkul el estéről estére.

A tehetetlenség csúszik, szúr, zárlatos és zsibbaszt.
Közelről nézve eltéveszted.
Kiköpött olyan, s ha mégsem, meggyőz, hogy mégis hidd azt.
Halottaidra emlékeztet.

M E s T E R H á z y  b a L á z s

Szívizomjáték

(1)
Kicsit sokat bízol a szívre. Nem gondolod? („Nem gondolok
az érzésre.”) Nem lakik semmi sem ott. Csak vér van benne,
meg inak és izom. A legszűkebbekre korlátozom magam.

(2)
A szívem – mondhatni – (azt hiszem, így a legjobb) elvágólagos.
(„a szívizomnál az ingerküszöb mindig megegyezik
az ingermaximummal:”) nem tud kicsit dobbanni. 
újragondolom a köztes megoldásokat.

(3)
Ha megtelik a szív, utána mindig ki is ürül. (Ezért mondtam,
nem valószínű, hogy jó helyen keresel. „Valahol pedig
lennie kell annak a sok érzésnek.”) A hely nélkül lévő 
dolgok pontosan meddig érnek el?

(4)
Az erős szövetekre jellemző, hogy (ahol a szövetet alkotó sejtek összeérnek)
látszódik némi megvastagodás. („– Milyen erős a szíved…” „– Minden szív így készül.”
„… én olyan büszke vagyok rád.”) „A csodák nem anyagból vannak” – mondod, és 
a mosolyodon át látom, hogy ez a részed sosem fárad el. 

(5)
Amikor a test legerősebb izma nekiütődik a falnak (ez választja el
attól, ami mégiscsak kívül van rajta), keletkezhet némi félreérthető zörej.


