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az időben, ahol meg-meghúzódjam, 
s elnézegessem azt, ami maradt: 
a felhőkre alulról visszatűző, 
enyhén vöröses napsugarakat.

A PRÓZA EZ

a próza ez a költészetnek vége 
hol egy betevő mítosz már sehol 
az ember lassan föl se néz az égre 
az esőben mogorván kutyagol

az angyalok lehullatták a szárnyuk 
különben is koldussá lenni szégyen 
jó  ha az úton száraz lábbal átjut 
mit kereshetne hát azon az égen

ne kérdezősködjünk a iák alatt 
halmokba gyűlik a tapasztalat 
akármilyen színesnek mondanánk is

kíséreljük meg hát belátni hogy 
nullánál egy szigorúan nagyobb 
amúgy pedig lépjük át a kanálist

Rakovszky Zsuzsa

A CSÚF FODRÁSZLÁNY
Most már biztos nem véletlen: együtt 

indultak haza, láttam 
a Közért üvegén át: lenmagos kenyerük,

Fa dezodoruk egy közös kosárban... 
Leejtettem a táskám, minden a földre dűlt, 

szemceruzám, buszbérletem a sárban. 
Fölszedtem, csak a brossom, egy arany A-betűt, 

a névnapomra kaptam tőle, azt nem találtam.
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Két hét után megint besettengett a macskám -  
most megetessem-e?

Villog rám, átható, alattomos borostyán, 
pillás, gonosz szeme.

„Te dög” mondom neki, „maradtál volna most már 
ahol voltáll” Kutya, az kellene,

csüggedt, hosszú fülekkel, az majd imádva les rám, 
én leszek mindene.

Ha nem volt forgalom, őt is sokszor beraktam, 
vastag, csúf ujjam ott

járt-kelt, el-elmerült a tenger szőke hajban.
A hullám elkapott:

szirom gázláng, tükörsor dőlt át dörögve rajtam, 
fémek, élek, habok...

Bcléveszni -  de látom, hiába is akartam: 
megint magam vagyok.

A SZOMORÚ FELESÉG

Míg vágom a répát, minden szeletét át- 
meg átszurkálja a fény; 

mind kis kerek ablak -  halvány, sugaras nap 
fényérzékeny lemezén, 

mintha kusza írás, holt nyelven, amit más 
még megfejthetne -  de én?...

Súrlódva a vájdling vízben habkristály ring, 
csillogva összeomol.

Ahogy takarítok, elveszettnek hitt gomb 
hunyorog ágyam alól, 

egy régi ruhámról, az is, az a mámor, 
él még lappangva -  de hol?...

AZ ÖZVEGY

Ahogy kelek fel,
s a horgolt függöny réseit a reggel 
kitölti cseppfolyós, fehér egekkel,
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látom: begöngyölt
szatén, a tejfeles-pohárnyi földből
az éjszaka újhagyma szára tört föl,

s hogy egyre jobban
erősödik a fény, zölden bclobban,
öröm fut át, akár mikor gyerekkoromban

láttam: foszló fehérek,
sötét avar között fű zöldje éled,
lobog: homályos tartalmú Ígéret.

Később kerestem
kék-zöld szemekben, mindenféle testben, 
sokban előbb, később egyetlenegyben

meglelni véltem,
amit jelzett s ígért, csak épp, csak éppen 
százszor, ezerszer bár, sosem egészen...

Ahogy hevertem,
s néztem, beteken és mégsem beteken 
az arcát, valamit, úgy tűnt, még kezdenem kell

vele, de mit? Talán a 
díványpárnát, ha rászorítanám? Ha 
előhívnám a mását, sötétségembe zárva?

Most, mindenen túl,
hörgő csapból a víz, újból elindul,
lüktetve, végem új kezdetbe fordul -

vágyak, remények
vesztén is bujtogat, hogy mégis éljek, 
a régi dallam, csak hangszíne mélyebb:

málló, molyos szövetben
fémszál cikázik egyre fényesebben,
belőlem minden elmúlhat, csak ez nem.


