
Évtizedekig heverni ott,
míg elér a felismerés, hogy ez elôl is
van hová visszahúzódni.
Erre elôbb a fejet, majd a belsô szárnyat
emelni fel, ételt venni a sosem használt
csôrbe, tenni két bizonytalan lépést,
egyenes vonalú repüléssel elérni az amigdalát, 
letelepedni egy kellôen vastag ágra, 
s csatlakozni az elsô dolmányoshoz, aki erre jár.

SZÉN BENJAMIN

vadászidény
anyám int, hogy húzódjak közelebb,
az évnek ebben a szakaszában a mozdulat
életveszélyes, a túl hangos légzés
jel a puskalövésnek,
napok óta nem eszem a félelemtôl,
túl hangos lesz a gyomrom,
idevonzza a fákon túlról érkezôket,
ez a harmadik tavasz, hogy életben vagyok,
ugyanannál a tisztásnál várakozom,
óvatlan elbóbiskolok,
át kell jutni a nyárba,
anyám szerint, ha nem félnék ennyire az átkeléstôl,
már két éve ugyanitt meghalok.

az indulás elôtt úgy mered rám,
mintha újszülött volnék,
akit kényszerbôl idegeneknél fog hagyni.
ô felfogja a fémet,
legalább én odaérjek –
a túloldalra, ahonnan majd látom: 
darabokban viszik el anyámat.

ha nekem születik borjam,
sosem viszem el a tisztás felé,
inkább végigfázzuk a telet,
minthogy leszakadjak róla,
ahogy a szerencsétlen nyár
szakad le évente a tájról.6



az ideális háziállat
a kutya szeme kék, mint az Uránusz.
hangja akár a Hold háta, koromsötét.
bámul a dög, körülötte keringek, 
napként melegít, ha elalszom.
ismétlôdô sétáimra elkísér.

a nô szeme kék, mint az Uránusz.
a hangjára nem emlékszem.
fél évig engedte, hogy melegítsem,
gyönyörû volt és gyerek.
a nevem sem rémlik már neki.

a kutya nyalogat. nem izgat fel,
mégis több szeretetet kínál,
mint ami fölött az ágyban lihegve mozgok,
aminek a nevére sem akarok emlékezni.

a kutyához semmit sem írok,
még nem bántott eleget,
váratlant nem tartogat.
nôstény.
nehéz lenne megemészteni,
ha csak férfiak látnák
az összes kudarcomat.

PETÔCZ ANDRÁS

A Kastély falai

Rejtélyes a Kastély, a falai mögött
fehér és szomorú ruhába öltözött
asszony, aki nincs.

S miként egy macska. Némán lépdel.

Mondják, hogy a kettô, 
hogy ôk, ketten,
hogy ôk léteznek csupán,
akik elhevernek, puhán a kereveten,
miként a bilincs. 7


