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PENZUM

Ha elővenném a gyerekkorom, 
néhány hangsúlyt, néhány írásjelet 
biztos megváltoztatnék -  lenne honnan 
nézni (és húzni), rálátás, gyakorlat -  
Bele nem írnék, még ha sejteném is, 
hogy jó volna a védelmemre kelni, 
és máshol megingatni akkori 
magam; nem húznám ki a kínosan 
ismerős, visszatérő részeket, 
titkon büszke is lennék erre-arra, 
és örömmel dolgoznék rajta, jó 
anyag, de még bármi lehet, akármi.
De ezt a mostani, kísérletekből 
semmibe (sémákba? -  ha) átmenő 
koromat, ezt nincs kedvem toldogatni.
A frissen kicserélt szó visszatér 
a következő sorban. Szinonimák 
mutatják, milyen esetlegesek, 
a mondatok tompán felbuknak, egymást 
üti ki mind. Szervetlen és hamis, 
ahogy van. És a mondanivaló!
Üres és didaktikus. A cselekmény 
leül (talán a kor miatt, talán).
Unalmas. Feljavíthatom rutinból.

Mért nincs jobban megírva?

Villányi László

POSTÁSKISASSZONYOK

Naponta várok levelet, hogy válaszom vigyem, 
s az ablak mögött nekem rezdüljenek mellek, 
öltsenek vékony blúzt a postáskisasszonyok; 
ünnep, ha egyikük feláll, vagy rám néz cinkos, 
esdeklő szemével, ha kezemet is elveszi, 
s éjszaka újrakomponálja vörös haját; 
a barna: borítékra szeretkezi a bélyeget, 
a szőke ferdén ragaszt, így tudom titkaikat,
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álmukról fecseg a bélyegzés lendülete; 
s ha tőlem olykor üres boríték érkezik, 
szerencséjüket sejtik-e majd barátaim: 
megkapták a postáskisasszonyok érintését.

GIPSZBEN

A rosszban a jó, hogy a bal kezed -  
vigasztalnak, s folytatom magamban: 
szerencsére nem a lábam, nyakam; 
és itt, nem sivatagban, őserdőben, 
vagy néhány tízezer évvel ezelőtt, 
akkor aztán nincs sajnálat, menekvés; 
bizony, lejárt már a szavatosságod -  
hangzik kedélyesen a kegyetlen mondat, 
törékenyebb az ember így negyven felé; 
most mondjak le a gólszerzés öröméről, 
gyanítsak veszélyt minden saroknál, 
semmi kockázat, semmi, semmi, semmi?

Léderer Pál

A KÍSÉRLETEZÉS KORLÁTÁI

Az esküdtszék elnöke körbepillant, majd rákezdi: Hát akkor rendben van, csak azt ne 
feledjék el, hogy tizenkettő a semmi ellen, így vagy úgy. Ez a törvény. Kezdhetjük, 
uraim? Akik azt tartják, hogy bűnös, emeljék fel a kezüket. -  Aztán számolni kezd: 
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét... Kis szünetet tart, majd tovább számol: Nyolc, 
kilenc, tíz, tizenegy. Tizenegy bűnös. -  Ki mondja, hogy nem bűnös? Egy. Köszönöm. 
Na, legalább tudjuk, hogy hol tartunk.

Az egyik esküdt mérgesen felhorkan: Mindig van egy akadékoskodó... Egy másik 
esküdt tanácstalanul kérdezi: Na most mi lesz?... Amire a tizenkettedik esküdt -  ma
gas, vékony férfi -  csöndben megjegyzi: Elbeszélgetünk.

A mérges esküdt tovább füstölög: Csuda pasasok... Maga azt hiszi, hogy ártatlan? 
-  Nem tudom, válaszolja a magas, sovány. A mérges folytatja: Számtalan érvvel bizo
nyították a tárgyaláson. Akarja, hogy elsoroljam?... s mivel nem kap választ, folytatja:


