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Mesterházi Mónika

EMLÉKMŰ

E kacaj -  ikrás méz szebben csorogna -  
e két sorban meg-megbúvó fogak,
-  sárga kavics és mészkő, omlatag -  
e vérpirosra kent vén ajkak odva,

e szó, jaj, lelkem meghal undorodva, 
e síp, amelyből csak gondom fakadt, 
e két villany, a stukkó ég alatt 
rávall -  de hogy rá! -  a tulajdonosra.

S az a szag (úr isten), amely talán
friss volt, fiatalsága hajnalán,
rég áporodva száll, s ha csak az égre!

S a rikácsolás durva smirglije 
(melyre hasonlat sincsen, hogy milyen) 
gyűri, lapítja versem is -  de vége.

NEM HITTEM VOLNA

Nem hittem volna másnak el, 
hogy engem élve ásnak el, 
így kivet a szivük -  
milyen más a tapasztalat: 
elnyúlok a haraszt alatt 
és rájuk fütyülök.

Nem hittem volna el soha, 
hogy az élet így elsuhan, 
hogy ez ilyen nehéz.
De most tudom, most már tudom, 
ez is szakmai ártalom: 
túl lenni rajta, kész.
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Nem hittem volna el se én, 
megint nem volt pénz elsején, 
éhen halt a család. 
„Alkalmazkodni nem tudott”: 
a síromon ezt olvasod, 
galád világ, galád.

Nem hittem volna azt se, hogy 
a föld alattam összerogy, 
túloldalt landolok -  
a jó halott holtig tanul, 
s hogy nem tudok argentinul: 
nem olyan nagy dolog.

Petri György

FELJEGYZÉS
Hamburger Mihálynak

Mondd, Miska, érdemes nyakkendőt 
kötni akasztásunkhoz? Hogy kötelezo-é, 
azt nem kérdezem, még rám fognák, 
hogy szeretem az olcsó szójátékokat.
Mi tagadás: szeretem. Annál mindenesetre 
jobban, mintha rámfogják vagy rám fogják. 
Érdemes? Nem érdemes?
Ily érdemdúsan, ily kiérdemesülten? 
Pláne, hogy így „benne vagyunk a korban”? 
(Szeretem az „...”-et.)
Bizony, barátom. Benne vagyunk.
A korban.

Nem zökkent ki az idő. És 
„ó kárhozat”, nem születtünk, nem 
mi születtünk helyretolni 
(legfeljebb el). (Szeretem a 
(...)-et.)
Visszatérve a kezdő kérdésre: 
minket nem fognak. Legföljebb 
ott felednek a fogason, 
mint egy ócska balont


