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Rába György

TENYÉSZIDÔ

Varázsütés ez mi a szösz
magot cserjévé ösztönöz
egy év és akkor berkenyévé
két esztendô növénylegénnyé
ha sejteném ki mûködik
kinek teremt bûbája itt
és meghatároznám csodája
nevet kapna cédula rája
lehetnék tán így boldogabb
a vajákos cím rám ragad
jobb lesz mégis talán csodálni
a teremtésben mily királyi
aminek nincsen neve sem
és csurdén csak terem terem

GÉNIUSZOK

Azok voltak ám emberek
tetô fejem felett
azok voltak a férfiak
döngölt föld két lábam alatt
bámultam ôket
hétköznapi csodatevôket
egy izomroppantással
nagyra nôttek
a nyáj fölötti óriássá
valódi mássá
kénytelen új nyelvet tanultak
eleve holtat
ami már nem nevelte
ôket tovább
ti tábornoki feladattal
sújtott közkatonák
nem hallottatok immár
többé hovát 
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CELLASZOMSZÉD

Morzézik a cellaszomszéd
ki lehet odaát
nem értem rejtjeleit
aki a cirpelésnek élt
dongásnak hall más beszédet
vannak különb évszakok is
talán falrepesztô ige
szavakba foglalt varázsgyûrû
rejtekajtón is jöhet szabadító
elítélt vagy éppen poroszló
a szorongó most kifejtetlen
idejébe burkolódzhat
bárki vagy ott túl
osztályosom légy kalauzom

Csobánka Zsuzsa

RÍTUS

Egy döntés akkor döntés,
amikor kétségtelen lesz,
nem mérlegelsz, nincs választék,
jó vagy rossz, melyik út a sárga köves.

Könnyû, mint részegen biciklizni.
Nem félsz, minden világos, rendben van,
te pedig egészben. És suhansz.
Még nem most.

Van idô megélni, a pilóta merre tart,
vajon a macska télire behúzódik-e.
Egyszer majd kézenfekvô lesz,
nem mérlegelsz, és nekem is és én sem.

Szürke hajnal a hídon, könnyû, mint részegen.
Nem félsz, minden világos, rendben van,
te pedig egészben. És suhansz.
Még nem most.
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Akkor harsogó asztaltársaság mellé ülünk,
egy másik játszma, ugyanaz a hely talán.
És ha a minap azt éreztük, hallgatlak,
mert mintha ezer éve itt ülnék veled,

régtôl tudom rólad, hogy a világon vagy,
beszélj csak, valaki hallgatgat,
ott, akkor majd napokig fogunk.
És utána az életnek vége lesz.
 
Megokosodottak leszünk és megüresedtek.
Az alkarod után ugyanúgy nem tudom majd 
– felváltva fizetjük a fröccsöket –
én nyúltam vagy az enyém után te, záróra –

együtt megyünk haza.
De a vázon mögéd ülök.
Ez lesz. Kôbôl
a kertben sárgabarack.

NÉMA VITORLA

Beszédes a csönded, hallgatásra int.
Azt mondtad, összetett egy éjszaka,
én azt mondom, ha van isten, teremtett megint,
és kell legyen tenyere, hiszen valami mégis ringatott,
engedd, kimondjam, tudom, tudod,
ismersz, ahogy írtam, valahonnan régrôl.
Ágyéktól lúdbôrös a hideg, félelmetes,
ezt érteni vélem. Nekem is az.
Lenne könnyebb most a szívem, mondanám,
mit számít, éjjelek vagy életek, de ez az esô félrever,
átfáztam, annyi sok. Úgy hittem, éltem már annyit, tudjam, 
engedni a távozókat, fogadni az érkezôket kell, nyughatatlanok.
Akkor most elgyengültemben látsz,
mit sem ér a huszonhatodik év,
mert tartanálak, riadtan figyelem, melyik lehetsz.
Önzés ez is, vágyni az isten tenyerét, tekintetét, a tiedet.
Repülni vagy úszni, ismétlem magam, melyik, esetleges,
idôzni benned hosszan minden vágy, nem alkuszom.
Túllépve ösztönön, vágyakon, nekem nyolcadik napra lettél.
Csoda, isteni utóirat. Ha távozó, egy életre köszönöm, ha érkezô, 

az életet.
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DANAIDA

A gipsztörvény természetellenes.
Amit a kezem mozdul, csupa élet.
Ne érj hozzám, szét ne pattanjak,
mint mikor elhagytál, becézlek.

Ötven kéz repít, ötven lányok,
gyönyörök, Párizs, végzett férfiak.
A fény árnyakból tevôdik,
nem akármilyen, nincsenek eltérítôdései.

A tárgy birtokba veszi,
s mintha sajátja lenne,
bensô körforgás,
az ég alja hasad, ötven kés metszi.

A fiakat megszülik, vigyázzatok,
ötven Danaida-szárnyak,
a tenger habja felfal, a nap viaszod olvasztja,
mérjétek be pontosan a sávot.

De a férfiak bosszúja véges.
Anya, csak az eget akartam látni,
csiklandozni az istenek lábát, hittem, nekem lehet,
föntrôl egy bariton azt suttogta, repülj, hallgass.

Azóta az a cserépedény üres.
Pedig a tengert merítem bele,
hátha sértôdöttem megenyhül,
hogy nem ôt választottad, a mélyet.

A sós víz csöndes. Az ég csöndes.
Csöndesek apáid, a vér alvadt, kihûlt.
De megôrjít a kotyogás, kongás,
lyukas edénybe hordom, örökkévalóság, a vizet.
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Demény Péter

SZIVÁRVÁNY

Nem érdekel a lehetetlen és a lehetséges,
nem érdekel a szerelem és a szakítás,
nem a barátság és az ellenségeskedés,
az öröm és a szomorúság,
a tûzô nap és az esô –

ha már, akkor inkább a szivárvány,
földöntúlian ahogy felragyog egy-egy képtelen,
váratlan, lenyûgözô zápor után felettünk,
úgy választ el, hogy semmit el nem választ,
csak megjelenik pompásan és bolondul,
csak ott van, mert másképp és máshol nem lehet.

ZSOLTÁR

Ne vigy engem lefelé, Uram –
ne félj, megyek magamtól is.
Versekért, szerelmekért, fájdalomért,
hiúságért, feszültségekért,
a mélysötétért, ami ott világít a semmiben.

Valahogy ilyenre sikerült, 
valahogy így vagyok összerakva:
hogy bolyongjak mindenfelé
s én is döbbenten lássam: lent vagyok.

Lent, lentebb, leglentebb,
ahol már a sötét se látszik,
ahol már azt látom, amit akarok:
téged meg engem.


