
mint egy eljövendô öregkor
ezer cetlije, dobozkája,
amit félt felejteni akkor,
azt most leejti, kidobálja,

óriáskagylót hajít ki, nem kell,
kiürült parfümös üvegcsét,
egyikbôl halkan szólt a tenger,
másikból halkan szállt a nemlét,

szerelem kis relikviáit,
sôt, a szülôi lámpaernyôt,
mely a szerelemhez világít
álmatlanul, hiába felnôtt,

vigyék inkább idegen párák,
könnyû szívvel, merülôpróba,
vakon beszáll, valahol várják,
az irányíthatatlan léghajóba.

Mesterházi Mónika

NEM MARADHATOK

Ha leülhetnék s csak egyetlenegy
pontján, akár a vasúti híd alatt
végignézhetném a Dunát –

Most április,
uszadék, kô, szemét, s a vízen szétterülve
lebeg a napban egy fûcsomó haja,
talán csak egyetlen pontot figyel,
a meder búvárvilágát.
És minden betoncsonkot gyík erez,
seholsevolt gyíkok isszák a fényt
és végtelenül
végtelenül ráérnek, amíg csak
megvan, amiért élni érdemes.

És én nem ülhetek le élni érdemes
helyekre, se végignézni nem tudom,
se megállítani múló dolgaim.
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ZACSKÓ, ZSÁK

Nem tudtam eldönteni,
ringatja magát az a
zacskó a Dunában,
vagy beakadt a lába.
Hogy óriásmedúza,
az nem jutott eszembe.
Az elsô hídalvók, tíz éve még
megcsalták a képzeletem.
Ma már egy testesebb zsáknak
a földön nagyobb esélye van,
hogy embert lássak belé, mint
fordítva, az embernek.
(Hogy zsákot.)

VÍZPART

Ugyanaz a partsáv, víz alatt
és víz után. Zöld, zöld, élet tolong,
virágzik. Kô helyén juharfa nô,
mint máshol. Csenevész, erôsödik,
zöld kezefején bordók az erek.
Ugyanitt rohant az ár. És azelôtt
volt alacsony vízállás is, kövek
és növények, és ismeretlenül
levelet bontott egy másik juhar.
Végül lerohanta a víz. Ugyanitt,
ugyanaz a víz ugyanazt a fát,
vagy másik fát másik folyó,
más nézte, más jutott eszébe és
más volt a partsáv, víz alatt
és víz után. Zöld volt, tombolt az élet,
a kövek közt megeredt egy juhar.
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VÁLTOZÓ FELSZÍN

Mozgó felületre arany
jeleket ír egy mozdulatlan
toll. Üzenetét megérteni
akarhatod, akarva érteni
nem lehet. Nem nyomtatott
betûk: folyóírás – figyeld,
figyeld, míg összeáll a minta
értelemmé. Megmondja, mit
tegyél, hová legyél.
Megmondja, mit kérdezel.
Szoktasd a szemed a vízhez,
ne cseppenként betûzd, egészben
oltsa szomjad a folyó beszéde.

Bertók László

ZSOMBÉK

Botologni a vízközökben, menni a
levegô után, csak annyira
rejtôzni el, hogy a tüzes hálóval
megtaláljon (ha akar), még ha
ki-kicsusszansz is néha a lyukon, s
elfekszel a szárazon, még ha
csak akkor hagyod is abba, ha
azt hiheted, hogy mérvadó közöd van
a viszonyok változásához.
Választani akkor is fogsz, ha
nem választasz. Fönnakadsz úgy is,
ha magad szövöd a hálót. Két tétova
lépés között is átélheted a saját
teljességet. Egy zsombék, amelyen
kicsit tovább idôzöl, többet tud rólad,
mint három vallatótiszt,
akik egymás után tépik össze a
kihallgatási jegyzôkönyveket, hogy
„akkor most az igazat mondod, ugye?!”
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