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igen ma este elmegyünk
szeretnék messze elhatolni
remélem van még bô helyünk
oly sok mindent kell felpakolni
amibôl magunk megleszünk
s itt ez az évszázados holmi: 
mindenbôl kettôt elteszünk

ne hengerítsd a vásznakat
nincs szükségem a vitorlákra
akármi erôktôl dagad
gyorsan futó fregattok vászna:
bárkánk majd lassabban halad
de én nem bízom szélirányra
törékeny rakományomat

Csengery Kristóf

ZUBOLY HAJNALI ELMÉLKEDÉSE

Igazság szerint nem tudom, mi az
igazság. Valójában fogalmam sincs
a valóságról. Ha megkérdezel,
hát becsülettel ki kell mondanom,
hogy a becsületem – az csak olyan,
mint a másé. Ezzel szemben jövô-
képem: az nincs. Viszont örömmel közlöm,
hogy a múltat, részleteiben és
egészében egyaránt, teljesen
elfelejtettem. Persze egyet mégis
bizton állíthatok: a semmi néha
valaminek tûnik számomra, máskor
meg a valami megvilágítása
oly elônytelen, hogy semmibe venném.



EGYEDÜL TÁNCOL

Megint lepergett egy karácsony; ismét
hozzám csapódott pár fölösleges
tárgy. Töprengek: sajnáljam ôket? Szánjam
a sodródót, mert oly partot talált,
melyet nem mosdat öntudatlanul
az önmagát s mást újraszülni képes
öröm hullámverése? Állatok
járják ruhátlanul az erdôt: ôk nem
ajándékoznak és nem gyûjtenek;
madarak vándorolnak kontinensek
között, és nincs poggyászuk. Kidobálni
mindent: igen, ez folyton visszatér,
mint vágy vagy álom. Nézni, hogy a fény
egyedül táncol az üres szobában.

A GAZFICKÓ NYOMÁBAN

Azt mondod: ma végre felkerekedem,
elindulok a gazfickó nyomában,
megtudom, ki lakozik bennem. Most már
csak az a kérdés, sokáig tart-e
majd expedíciód, vagy túlságosan
hamar vége szakad. Egyvalakivel

találkozol az úton, vagy egész seregnyi
vándor mellett haladsz el futva,
s alkonyat táján, midôn a nap már
lebukott, de még nem világít a hold, a köztes
idô homályától szenvedve továbbra is
száz meg száz szürke arcú bábot

látsz ballagni melletted, kivehetetlen
vonásokkal, ügyet sem vetve rád?
Itt van persze a harmadik lehetôség:
a várva várt nagy nap még délelôtt
véget ér, mert hiába kutatsz és keresel,
nem találsz senkit, üres lesz az út.

776 • Csengery Kristóf: Versek


