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Szakács Eszter

KÉK HOLD ALATT

1
Csak átszállni csukott szemmel az álmon.
Lebegô játékszereként a szélnek.
Áttetszôvé váltam, akár az álom,
vagy a tükör, melybôl hangok beszélnek.

Az ágyból a kék holdat bámulom.
Órákon át, míg el nem jön a reggel.
Elaludni félek, mert nem tudom,
hogy kinek az álmában ébredek fel.

2
Fadót hallgatok mostanában,
így vészelem át az árnyakkal teli éjet,
s cigire gyújtok, válaszképpen
a csillagoknak, melyek a magasban égnek.

A gangon szívom el, s látva, hogy
a sötétben egy másik is fel-felparázslik
(akár az ôrtüzek az éjben),
találgatom, vajon mit gondolhat a másik.

Fél az élettôl, a haláltól?
Hogy majd minden a szénfekete ûrben vész el?
Érzi-e ô is, hogy ijesztôbb
nincs annál, mint ha nem marad már többet kétely?

Fénylô udvara van a holdnak.
Hogy fúj alatta a hideg, csillagos semmi!
Mintha abból fújna, aki már
csak halottakat s emlékeket tud szeretni...

3
Hány kihunyó fényt. Hány könnyû esôt.
Hány álmot átaludtam.
Hogy odaadjam, hogy visszavegyem.
Elfelejtsem és megtanuljam.
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Holdfény-évek után, hogy
megtaláljam magamban a helyet:
az örvénylô sötétben, melybôl
vétettem, s melybe visszasüllyedek.

Mesterházi Mónika

ARC

Az arcomtól nem vártam 
semmi jót. Fáradt tanárarc,
ráadásul benne kell még
hazamenni. De amikor 
tükörbe néztem, és nem volt
se a mosdó fölött
tükör, se benne arc,
azért az meglepett, mint hirtelen
halálhír. A szemem fókuszát
félútra vontam, a semmire.

3 MINUTE MASK

Télvégi fehér maszk az arcon,
bohóc-mimikri, hóember-mimikri.
A maszk alatt Akárki elfelejti,
hogy ne moccanjon.

Szórt fény és tompa hó. Az ágon
egy szarka vizsgál egy tavalyi fészket.
Kezdeni újra az egészet,
még tétovázón.

A tükörben egy fehér arc. Riadt.
Alatta, még elfeledett korából
valamilyen vonások. Lenyomat
(alápróbálja): a mosolyából.
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Imreh András

EGY KEVÉSSÉ VIZSGÁLT 
DRÁMAI TÍPUS

Mennék már megetetni a kutyákat,
aztán irány a part. Ha most nem indulok,
vagy kevesebbet maradok a vízben,
vagy hûvösebb lesz, mire kijövök.
Egyik se jó. Micsoda balszerencse,
hogy pont ott tört ripityára hajója,
ahol anno a hordó, amiben vízre tettek.
Veszélyes partszakasz ez, mondanám,
csakhogy a helyzet az, hogy alig ismerek
szelídebbet. Úgyhogy nyilván tréfa lesz,
valami túlpihent agy szüleménye,
hogy itt állunk, a hûs márványteremben,
ahová 20 éven át, mióta itt vagyok,
be sem tehettem a lábam. Amúgy sem érdekelt!
Mint jól ventilált bankban, olyan hûvös van,
és a cseréptetô felett pont oda látni,
ahol most nekem úsznom kellene. 

Kéne kezdenem vele valamit,
mielôtt ô kezd velem, mielôtt
magához tér, mert habár mosolyog,
mosolya egyelôre tárgytalan,
mint egy papírsárkányé, akinek
felfelé görbítette a száját egy darab szén,
és feljutván a mindenség fölé
a túlságos levegôtôl zihál,
mely tüdeje tömlôjét telifújja
s lelkéét is, ha van olyan neki.

Na és ha most egy testcsellel becsapnám,
elfutnék mellette, és soha többé...?
Esélytelen. Hisz megtudta, hogy élek,
most már a föld alól is feltalál
és mindenképp hazavisz. Viszont így diliház
lenne a jussom, nem királyfiság.
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Királyfi én? Még rágondolni is rossz.
Jó, tegyük fel, hajóra szállunk,
de komolyan azt hiszi valaki,
hogy túljutnánk az elsô szigeten
fejenként egy hajótörés után?

Maradnánk itt! Azt el bírnám viselni!
Itt rukkolnék elô királyfivá,
én, a talált gyerek, a nincstelen,
akinek egyedüli birtokom
a mindennapok olcsó rítusa:
a híg tejeskávé hajnalban a konyhán,
vagy az óra, amikor klottgatyában
nekidôlök a fáskamra faajtajának,
hadd szárítson törölközô helyett
a déli nap, s amíg körmöm nyesegetem,
arrébb ülök, szárazabb felülethez,
és figyelem, ahogy a déli nap
a barna deszkákról lassan lehúzza
hátam nedves foltjának matricáját.

Persze kérdés, vajon királyfiként
nyírhatom-e borotvával a körmöm?
S ha nem, van-e olló, mely viszi még?

De hát mindez merô okoskodás,
s engem nem okoskodásért fizetnek,
pontosabban semmiért sem fizetnek.
Királyfi leszek, a sors így akarja,
vagy legalábbis ez a böhöm ember,
aki itt áll szótlanul, s akinek
vonásaiban nem ismerek magamra.

Szólalna meg! Úgy látom a szemén, hogy
a munkás évek csengô aranyát
most váltja a szeretet aranyára.
És rám fogja majd pazarolni mind.
Szólalna meg! Úgy látszik, megkukult.
Vagy szóljak én elôször? Azt nem illik.
Különben is: minek szólítanám?
Uram, király? Kegyelmes úr? Apám?
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