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LASSÚ PARÁZSLÁS

Hajnal lett, majd délelôtt. Egy félig elszívott
cigaretta lóg a szádban, mint levegôben
a fölöslegessé vált mondatok. Lassú
parázslás, leszegett fej, a szív másnapos.

Szóba került minden tegnap éjszaka.
Nagy beszélgetés volt szelíd lámpafényben.
Majdnem tisztáztad életed. Legalább mások
elôtt. Így megbocsátható. Nagy beszélgetés
volt, zaját lefojtja a Nap.

Most harang kondul, mintha ideje lenne.
Mondjuk a számvetésnek. Valami apróba
rúgsz, elgurul, talán egy ötvenes. Misérôl
szállingóznak így ki elhagyottan-megtaláltan
öregemberek.

Az egyikük lehajol, felveszi az érmét.
Kihúzza magát, bár fáj neki, de kihúzza
magát, mint aki megtalálta. Nem számít,
hogy Istent vagy egy ötvenest. Ô már
megtalálta, te még keresed.

Szóval délelôtt lett. Füstös és sörszagú.
Megpróbálsz kisétálni a tegnap éjszakából.
Mintha ki tudnál sétálni a tegnap éjszakából.
De sörszagod leleplez. Benne ott van minden:
a hamu, a fej és a szív. Ahogy délelôtt lett.
Az egész folyamat.

Suhai Pál

SZEMÜVEGRE

Ha ránézel szemüvegedre,
nem olyan éppen, mint a járom? –
hordom igáját én is egyre,
utam fejem leszegve járom.
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De ebbe én fogom magam be,
önként, hogyha nem is dalolva,
mintha kerete és üvegje
nem épp a gondok járma volna.

Mintha nem is velem huzatna,
világ, finom dioptriája,
s nem ôt ültetné föl a bakra,
ki hajsz és hó, nevem kiáltja. 

Czilczer Olga

ÉN ITT LENT A MÛGYEPEN

Azt hiszem, ezzel a macskával valami baj van. Friss hópehelybôl 
rittyentett reggelivel kínáltam, de ahelyett, hogy kilefetyelte 
volna a mûtejet, a közeli fára szökkent. Csak a koronát elérve 
lassított, még kéjesen nyújtózott is egyet, azzal a meggyôzôdéssel, 
hogy ott már úgysem érem el.

Öntudatát az elsô napsugaraknak támasztott gyümölcsszedô 
létra sem ingatta meg. Szólítottam a ház mindenesét, hozza le 
ôkelmét, én itt lent a mûgyepen kiterítem kendôm, szüreteljünk. 
De ô ezt a közvetett közelítést is csak valami tolakodó próbál-
kozásnak vélte.

Feljebb kúszott, egyre feljebb, míg egészen a csúcsig nem 
jutott. Onnan nézett le most már egykedvûen. Szemeiben a 
közöny sötét vize párállott, a diadal tudatának aranyrögeivel az 
iszapos aljban.

A levelek kizöldültek az irigységtôl. Tán egy Hórusznak, egy 
Héliosznak hitték. Nem csoda. Ahányszor elém gombolyodik, 
más-más alakot ölt. Az ablakra ül. Szürkével bundázza be a 
hétfôt, ha keddre fordul, ködösít.

A szenny már a plafonig ér, de sebaj, hisz ô a tisztaság ôre. 
Szerdán a fürdôszobában zihál, morog, dorombol. Kimos gomb-
nyomásra. No de hogy? Tán nem mûködik a centrifuga.

Lepedôim úgy kerülnek a szárítókötélre, hogy szombatig esik 
az esô. Ennek rácsai mögött üldögélek.

De vasárnap se simogassam. Karmol, kisiklik a hét rácsain. 
Ugyan most hol csavarog? És még engem vádolnak mizantró-
piával!


