
HOGY EZT HOGY íGY °RTEM DE M°GSEM

hogy ezt hogy Ágy ¢rtem de m¢gsem
mert k¢szen ki lehetne k¢szen
hol milyen vilÀgv¢gi f¢szken
nevelte d¡h¢t rombolÀsra
jajongva ront bûr´mmel ¢rzem
ing-reng ahogy zokogva rÀzza
ahogy markolja ¢s csigÀzza
ahogy a semmi r¢st a r¢szben
ahogy sz¢tÀrad az eg¢szben
megroppan gy´nge gy´nge vÀza
de k¢szen ki lehetne k¢szen
hol hozzÀd Ãt a szenved¢sben
jajongva ront a sz¢l a hÀzra
¢n meghaltam mÀr de te ¢lsz nem
hogy ezt hogy Ágy ¢rtem de m¢gsem

Rakovszky Zsuzsa

VISSZAöT AZ IDýBEN*

Mikor r¢zgyürü voltam, tüzbe dobtak.
Mikor vak macska, felmosÂv´d´rbe.
KirÀly voltam, hÂh¢r kez¢re adtak.
¹vcsat ä ´tezer ¢vre lemer¡ltem a f´ldbe.

Esernyûny¢l karokkal, golyvÀs nyakkal guggoltam
a sÀrszÁnü folyÂnÀl, legyek felhûiben.
K´v´n lep¢nyt s¡t´ttem egykedvün, mÁg a holtak
szÀzszÀmra Ãsztak el a napban ¢gû vizen.

¹regasszony is voltam, csak ûd´ngtem eg¢sz nap
hÀlÂingben, a falnak s¢relmeim soroltam.
RablÂk oroztÀk el megsÀrgult kombin¢mat,
f¢l paprikÀmat, mÁg gyufÀt vettem a boltban.
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* Bruce Goldberg amerikai hipnoterapeuta ¢s k´vetûi betegeiket hipnÂzisban visszaviszik elûzû ¢leteikbe,
hogy ott talÀljÀk meg jelenlegi probl¢mÀik okÀt.



°gû hÀzban vizesd¢zsÀba fÃltam.
Az ¡tk´zetben otthagytam a lÀbam.
Zsarnok anyÀm Àrny¢kÀban fakultam.
DisznÂk faltak f´l egy parasztudvar porÀban.

Mindig sürübb s´t¢tekbe fÃrÂdtam.
Eg¢sz az idû perem¢ig estem
ä mintha vonatbÂl ¢jjel, nem lÀttam mÀr, csak szÂrtan
derengû l¢tezûket, de m¢g ott is kerestem

a c¢lt, okot vagy bünt, ami miatt, de v¢g¡l
ott sem volt semmi, csak valami fal.
Azon tÃl csak a semmi, azon innen a k¢k ür
lassan ki¢gû csillagaival.

TakÀcs Zsuzsa

K°T SZíNHELY

Egy r¢gi tornateremben

LÀnyra Ágy lÀny nem mosolyoghat, tudja,
felkavar büv´s mosolyÀval, m¢gis:
n¢z kitartÂan szerelemmel. çllunk
f´lsorakozva

egy homÀlyos tornateremben ´tven-
´tben (k¢t ¢s f¢l ezer ¢ve; most is).
Szenved¢ly ÃtjÀt vakon Ágy kereste,
sz´kve tilosba:

elk´sz´nt¡nk mÀr, kikÁs¢rt, a l¢pcsû-
fordulÂban hirtelen elszÀnt mozdu-
lattal Àllta el utamat, mellemre
rÀhajÁtotta

vÀratlan csÂkjÀt (a virÀgos blÃzra).
àNem leszek t´bb¢ szabadÊ ä ezt dobolta,
àmegjel´lt engem!Ê ä riadÂzta v¢rem.
ýsz fele jÀrt mÀr.
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