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Vagyok fenét adys! Lilázó bermudában 
Lélázok, habzók én, mint Stella Artois,
Ki minden percemet más sorsba permutáltam -  
Habár a túl sok Art olykor megártoá.

O, lelkem, bódlerem, mi sül, mi ég ki benned? 
Sistergő porcukor, sumer táj, rend, sugár!
Mily össztökély tököl, s röpít vacogva fennebb, 
Negédes nyáridőm!... Summertime & sugar.

ANAKREÓN ÖREGSZIK:

„Berki kabóca, dalod ma se boldog az éjszaka mélyén!
Pöngetem én is a húrt -  persze, hiába megint. 

Negyvenedik nyaramat repesik már körbe a lepkék! 
Pille vagyok magam is -  lelkem az őszbe suhan.”

Rába György

BALLAGÁS UTÁN

Fölbomlott a menet rohantunk 
az iskola udvarába 
fölmáglyáztuk az intőkönyveket 
meggyújtottuk névsorrendben átugráltuk 
az igazolatlan hiányzásokat 
tiltott helyek látogatását 
eszement verekedéseket 
sok puskázást készületlenséget 
a zajongó kamaszkor zendüléseit 
átugráltuk mind a hetvenketten 
arccal már a boldogság napsütése felé 
igen mind a hetvenketten 
mert a megszállók kisajátították 
épületünket így két iskolát 
s két-két párhuzamos osztályt összevontak 
kápolnában elfüggönyzött oltár előtt
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szorongtunk egy teremben hat tucat siheder 
és szökellve a megrovások fölött 
nem jutottunk túl a Birodalom határán 
az útra indított SAS-behlvókon 
légibombázáson gépfegyvertűzön 
pajtások csonkjainak eltakarításán 
a hónapokon esztendőkön át 
drótsövénnyel lehatárolt panorámán 
a visszhang vert tanyát a hazatérő otthonában 
szemünket intőkönyvek pernyéje csípi 
orrunkat füstje facsarja

AZ ISMERETLEN ÁLLAMPOLGÁR 
EMLÉKKÖNYVÉBŐL

Ha rákérdezel igazolvány 
se kell hozzá ki lakik itt 
mást színész alakít 
lássuk hát ezt a valakit

Koronám már iskolás koromban elgurult 
detronizált állapotú alkalmi kengyelfutó 
bebádogozott égbolt alatt szaladgáltam 
akkortájt autólámpák fénye se világított 
kezemben se mirha se tömjén legkevésbé arany 
csupán egy fájdalomcsillapító aláírt receptje 
a dupla pecsétet hiányolták a veszélyes szerhez 
mellüket verve megtagadták kiszolgáltatását 
rettegtek a helytartó szintén rettegő pribékjeitől 
átkozódtam is az éjjel-nappal nyitva tartó patikában 
az otthon szenvedő kiáltozása fülembe hasított 
még a távoli Blaha Lujza téren is 
visszavágtattam újabb pecsétért a körzetihez 
ostorozott a zivatar még csak elkövetendő bűneimért 
amikor végre megvihettem a szert 
nem a jászol kisdedének jajongása fogadott 
s akihez akkor végképp hazataláltam 
visszavonhatatlanul felnőtté vésett énem
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ELÉGIA A HALADÁSRÓL

Ki rajzolja meg egy kor arcképét 
ki nevezi meg modelljeiket ki volt 
a hadügyér a külügyér kicsitér kicsitér 
akkortájt a kamrában fölpolcolt cserfa-hasábok 
követségül küldözték illatukat a szobába 
a kályhán sült alma szaga feleselt vele 
a Duna jegén csúszkálók tartottak ingyen előadást 
a házak udvarán kornyikáló koldusok lábához 
jótét lelkek papírba csavart kétfillérese koppant 
tavasz jöttét a jeges harsogása jelezte 
zsákkal takart vállán hozta az áttetsző pilléreket 
esténként a repülők rőt-zöld villanásaira 
macskakövekről kocsihúzó paták szikrái válaszoltak 
a szomszéd laktanya trombitása fújt takarodót 
s ha füledre vontad a telefonhírmondó dobozát 
még hallhattad a vásárból a boldog hazaüzenőket 
s altatóul a tavalyi édes-búst Éjjel az omnibusz tetején 
Térhettél is az igazak nyugovójára 
hiszen nagyot haladt azóta a világ

Tóth Krisztina

FORZANDO

Sem a szerelem sem az utcák sem a szomorú kertek évek. 
Árnyékernyői felhők meredek lélekszakadt futása.
Lejtős álom felett sem a villámok sem a fények.
Ingó szélvermek alján a megdőlt búzatábla.

Sem a homályos tükrök a párás éjszakai dunnaföldek.
Szinén a változó víz tükrében hólyagos holdarc a csillagok. 
Telése apadása időnek mellnek arcnak ölnek.
A vér fényképei haragom ablakából is hol vagyok.

Semmi sem volt elég az idő szavaink tapadós csúnya testünk. 
Fázékony csápolása a sötétség termeiben a hangok.
Ahogy egymás felé huzatba huzat elől igyekszünk.
Miközben torlódnak mind az előttünk halandók.


