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legyen a moha.” Ekkor jelent meg a felirat
a monitoron, amely közölte, hogy a program
meghaladta az idôkeretet, ezért most kilép önmagából.
Hagytam. Hiába is klikkelek, számomra örökre
elveszett a kijelentkezés öröme.

Lázár Júlia

A HUSZADIK NAPON

ha pálmafákat képzelünk köréjük
a pokróc és a sapka disszonáns
körben nyugszékek inkább a varázshegy
de regényhez egyetlen kép kevés
és settembrini nem mutat irányt
a habszivacsra állj húsz napja fáznak
a termoszokban tea és leves
kartondobozból épült asztalon
ágálhatna a filozófia
de üveg mögül figyelnek az ôrök
számolnak minket a kapu lezárva
hányan vannak harmincan negyvenen
felénk jönnek a fekete ruhások
sápadt férfi mozdul a kamerákat
vedd ôket visszamentek meleg sót
hoznak nyugdíj nincs mindenem a négy
gyerek az ujjam nem mozog vidékrôl
mosolyogva összesöprik a csikket
senki vagyok civil lakókocsit hoztam 
és aggregátort mindennap jövök
most nyugalom a nô fáradt szemén
álom ül és nem kétségbeesés
várja otthon egy négyéves gyerek
aki nem eszik három hét után
legalább képzeljük a pálmafákat
gyerekek jönnek karonülô is
komoly veszélynek teszi ki magát
mert esztelenül fordult ez a század
és menetel bôszen visszafelé
aki csak sztrájkôrnek jön, az ehet
a sót a kabát alá tedd szorítsd
kevés ez mégis a csöndkupolának
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feszül és megroppantja a falát a szó
hol vagyunk otthon ebben a világban
ha kint és bent így megfordítható
ha meleg ott van ahol mások fáznak
és vacogva néz ki a bentlakó
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EGY EL NEM SIETETT ESKÜVÔRE
Menyegzôi óda

K. S. és S. I.

Miután, hogy el ne botoljanak, a felnôttkor
  Küszöbére érve
Szakítottak egymással – van ennek már
  Vagy negyven éve –,
Nekifogtak a szokásos dolgoknak,
  És ahogy lennie kell,
Egyikük szinte meg sem nôsült,
  Már vált is el.

A szûk idôbe az a pár pompás gyerek
  Alig fért bele,
Attól kezdve úgy élt, vagy inkább bújt,
  Mint egy rangrejtett remete.
Vagy ki tudja, hogyan. Ha voltak is nôk,
  Nem voltak ügyek.
Elintézte magában, választott: szolgálat,
  Kutatás és ügyelet.

Csak gyerekkori barátságunk
  Sínylette meg talán,
Hogy fiatal éveinkben úgy ránk szakadt
  Az idôhiány.
Gyógyító találmányaihoz késôbb már
  A felsôbb matematika
Világába vonult vissza, de nyilván
  Felelôs apa,




