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TATÁR JUDIT  
 

Hálóing 

 

Nemrég még sárga pillangók verdestek 

 – rám kívánkozva – a hálószobában, 

mikor az óramutató átkelt tegnapon, 

és egyre beljebb furakodott a mában. 

Velem mozdultak, s cinkos szárnycsapásokkal  

bokától elérték a vállat, s állon át 

játszva kergetőztek időzve hajpaláston, 

leszálltak rólam, s szárnyalástól részegült 

kábán, mozdulatlan pihentek az ágyon, 

mígnem vacogva visszarepültek 

felhevült, boldog testemre vágyón. 

 

Most szárnyaszegetten hevernek a korláton. 

Nincs kedvem játszani velük, de ma mondtam 

egynek: légy türelemmel, kis barátom. 

 

 

Reggel Tiszafüreden 

 

Egyedül ébredek 

Az ágy mellettem 

nagyot ásít dologtalan 

nincs kit kivessen magából 

a Nap pislákol 

ködhártya feszül 

a Tisza-tó felett 

valami rág belül 

szellő szór permetet 

felhő szürke szakállán 

végigsimít az emlékezet. 
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Tánc a szoba közepén 

 

Hazaértünk. Késő este. 

Még zenét és zenét még! 

Fáradt volt mindkettőnk teste, 

de a szoba közepén 

táncoltunk még, te meg én, 

 

ölelkezve, lassan léptünk, 

nem volt többé mitől félnünk, 

ott a szoba közepén 

táncoltunk még, te meg én. 

 

* * **** 

 

Ragyognak fent a csillagok. 

Még zenét és zenét még! 

Hol vagy, mondd? Én itt vagyok. 

Egymagamban táncolok 

itt a szoba közepén. 

 

Nem én meg te, nem te meg én. 

 

 

Február, te vén csaló! 

 

Vemhes voltál a reménnyel, 

de nem hagytad életre kelni! 

Hova tűnt a szép s a jó, 

mi benned gömbölyödött már, 

február, te vén csaló! 
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Pont így 

 

Dunapark kávéház.  

Egy asztalnál két pont, iksz és ipszilon.  

Kérdőjelekké görbülnek, telítődnek a másik tartalmával. 

Kint hó, bent szózivatar. Záróra.  

A kettőspont így szól, holnap találkozzunk, igen. 

Többholnapos egyenlet. Frappáns idézőjelek, 

okos pluszok, fájdalmas mínuszok. Édes szorzások,  

romantikus összevonások, erotikus egyenlőségjel.  

Óhajtások, felkiáltások, kijelentések. Smiley. 

Egyenletünk sokholnapossá duzzad. Két heuréka.  

Vesszők és vesszők, végeláthatatlan  

mellékmondatok, három pontok. Üde harmónia.  

És akkor két rozsdás zárójel közül előkígyózik a zérus.  

Fúriaként osztani akar. Mit neki axióma.  

Aláássa magát a nevezőbe, szemfényt veszt, egyszerűsít.  

Ellopja a számlálóból, amit csak lehet. 

Szegény prím egyedül marad, és csak vonít. 

Pont így. 

 

 

Egymásba bújni volna 

 

Egymásba bújni volna. Jó? 

Cseréljünk szerepet. 

Vagy tudod mit? 

Ne cseréljünk.  

Legyünk önmagunk 

és a másik egyszerre. 

Érted, mire gondolok? 

Persze, hogy érted. 

Most te én is vagy.  

Értened kell. 

Fölöslegesen meg 

nem beszélek. 
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Az Örökbarátnak 
 

Buszon álltunk farmerban valamikor a hetvenes évek közepén 
főiskolára menet (vagy onnan el, nem tudom már), 
valahol első királyunk körútján lehetett, de te ott laktál 

a közelben, mit kerestél a buszon, ma jutott eszembe, 
a suli onnan kőhajításnyira volt akkor, én Budáról jöttem, az tuti.  
A kupi csempés fürdőszobájában matekoztunk nevetve a tényen,  
külön csoportban. Angolon másik teremben tanultunk együtt.  
Irigyeltelek a spanyolért, későn kaptam észhez,  
nekem a német jutott, aztán mindketten pótoltuk a másikét,  

a franciámmal sem maradtam egyedül, mára rendesen leköröztél,  
elkezdem a hébert. A buszon kapaszkodtunk, a két kéz is  
szimpatizált a hurkon, félve morzsoltuk a kilövellt szavakat, 
még akkor nem tudtuk, lehetnek-e bizalmasak, csak puhatolództunk, 
igaz-e szív és agy, amit hittünk egymásról, igaz.  
Az én szívem máshoz húzott akkor, a tied tán épp kereste, hova.  

Aztán megtaláltuk. 
Évtizedek szeleltek el. Itt válás után, ott előtte, két klikk,  
az éteren át egymásba kapaszkodunk, hisz kocsival járunk, 
na jó, találkoztunk is kétszer, röpke fölmérő látogatás nálam,  
aztán somlói, nem galuska, az még hátravan, újborból több nyelet,  
a palota előtt öltönyben váratlan csókkal fogadtál barátom, ez lehet? 

Ne félj, bár hogy milyen minőségben, még előttem sem kerek, 
műtétednél, ha élek, farmerban mindenképp ott leszek. 
 

Késő este a nappaliban (Kokának) 
 

Kezemben a telefon, 
szeretnék üzenni neked. 

Villódzik a tévéképernyő,  
nincs semmi, majd csak monoszkóp. 
Nézem a semmit,  
és arra gondolok,  
ha megüzenhetném, 
néznéd velem ezt is.  

De ahol most vagy, nincs TV, 
és nincsenek telefonok.


