
és némi füzettel talán kedvetlenül átkocogtam a hosszú szálkás deszkapalánkon
amirôl majd késôbb virtuális térben gyakran eszembe ötlött tom sawyer barátom
poroszkáltam nyáron porban tavaszodván sárban az elsô sarokig nagy kopácsolás
jelezte ott a helység kovácsa lakik kinek víg fiai a hepehupás pályán a szomszéd fal-
vaknak ontották a gólokat a szakadt háló mámorától néhány tucatnyian óbégat-
tunk is sokat majd a kanyar után a mozi következett mely hátrafelé lejtésével több-
nyire filmszakadást produkált és egeret aztán az állomás felôl jött a legizgalmas abb
kaland magasra húzott drótsövény mögött valami laktanya sarkaiban min dig ott
hasalt kékes pántlikával fáradt sapkáján virítva néhány katona elôttük a fûben
félelmetes géppuska rozsdás dobtárral a tetején nehogy közel menj te sze gény sut-
togta a rémület népe jóval késôbb tudtam csak meg az mind az államrendészet
helyi egysége ki vigyáz hogy a templomnál az iskolámhoz békésen betérjek

VILLÁNYI LÁSZLÓ

Mi végre

Mint amikor megmozdult a föld, s csak annyit érzékeltél, 
hogy benned is bizonytalanná vált minden abban a 
néhány másodpercben. Így élsz évek óta.

„Július elején még nem vettem ôszibarackot a piacon, 
mintha elodázhatnám a november eljövetelét.”

Pillanatok sokaságát birtokolta, a késésben ért idôben 
állomásról állomásra.

Mit hoz a szél, nézi a reggeli felhôket, s a varjak serege 
mi végre indult el.

„Észrevetted, hogy a szomorúfûz hoz elsôként leveleket 
márciusban?”

Meglepôdött, hogy mindent ugyanúgy talált a városban, 
mintha nem szakadt volna meg elôzô élete.

„Csalánban gázoltam egész éjszaka.”
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Átüt ingeden

Álmában belátta, meg kell halnia, mégsem roskadt össze 
engedelmesen, mindenáron meg akarta locsolni a két 
ablak közötti virágokat. Ébredés után csak azon akadt 
fenn, hogy addigi életében még soha nem voltak virágai 
két ablak között.

Mint amikor esô után sétálsz az erdôben, hátadra hull egy 
vízcsepp, s átüt ingeden.

Még a villamosnak is más hangja van májusban.

„Végül is özvegy vagy. A szerelem özvegye.”

Hatalmas evezôcsapásokkal vitt a vízen, de hiányzott a 
csónak, s két karja volt az evezô.

Nincs erotikusabb látvány, mint a könnyû nyári ruhában, 
záporból érkezô, szépségétôl szemérmes nô.

Vajon mit kér az égboltban?

KERBER BALÁZS

Szél után

veszíteni szappantesttel
kétoldalt feliratok
oda bekormányoz
oda beviszi és hideg
összeszûkül a kád
kicsap a víz
csempe-négyzetháló
sikló és csúszó
sikló-menekülô tekintet
ugrik a szem
a száj alagútja
habszemöldök
betûcsúcsok ékezetkásák
táblán hegyen
vagy egy nyártölte
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vidám deszka
villan
habokban
rámutat a ragtáblára
igealakok piros
négyzetekben mint
egy hölgy szeme
hullámkatalógus és
térkép
két szó két ablak
négy szó két ablak
a vonások össze
és egy síléc
Sam karja az ing
ujjából


