
Éltető Erzsébet

Ragot kell tennem

A hétköznap ahogy egyre emészt,
Közszóvá lesz betűmön a penész.
Mint mókuskerék, úgy forog bennem
Rímed, mire nekem ragot tennem

Oly nehéz a mindennap mérlegén
Billegve libbenni versed felé.
Bár értené, ki legalább felét
Emeli csak le még ez év telén.

Ha kinézek a napba fáradtan,
Versem ott marad, ahol nyugtalan
Lakik a csend, de talán megmarad
Az őszben szétcincált papírfalam.

Lehetsz útvesztő s egyben kijárat,
Útmutató ahhoz, ki lejárat,
Ha úgy járok, hogy egyre csak fárad
Tollam zörgő, fázó száradása.

Hisz ilyen személyemhez szóló szert
Ezelőtt ki szólóban kieszelt
Ellenem lett szertelen merészen,
Mikor e kort meguntam egészen.

Ésszerű érv arra, hogy járj ésszel,
A hatást ha kiretusált képpel
Vadásznád szívemről értéktelen
Vérmértéked kényszerképzetére.

S míg frakkod alatt frappáns idézet,
Én kérdezem: mi volt ez? Igézet?
Hamisan cseng nyakadban az arany,
Ha látná, kivágná lantját Arany.
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Milyen kár, hogy az össznép ösztöne
Osztó klikkemnek foszló kosztüme.
Nem számít, mikor szavakkal fosztok,
Mert lájkolna, ki kívánja posztom.

Ehhez képest úgy jöttél, mint egyszer
Valaki tiszta szívén a vegyszer.
Egyszerűen tereltél a téren,
Egy évet kértem, hátha megértem.

Kell szavad, hogy ne maradjak csendben,
Hogy ne mondhassam, semmi sincs rendben,
Amikor rímed hajnalig bennem
Úgy üt, hogy arra ragot kell tennem.

Margón kívül

Lecsúszott a prózáról minden éteri költészet,
szép, mikor öledben lüktető szíved
egyszerre öl és szét szed;
Nézd... vedlik szövegtestemről
a fekete szemhéjfesték.
Hagyd, hogy hanyatt dőljön dőlt
betűimbe hanyatló esténk.

Kezem tisztára mosva most vagy soha
sóhajtom sikoltva:
olts tüzet bennem
gyújts ütemet, vagy tollat
többé felém ne nyújts!
Ne ölelj magadba... félek...
Önmagam körvonalán kívül élek.
A tartalom túloldalán túl nem érek
tovább, csak horzsolódik fonnyadt szómorzsám
szép szívem szétkorhadásán.

Mert... mintha csak körbe-körbe
zárt tömbökbe törve töltöttem
volna eddig a mindig görbe
estbe töltött szedett-vedett
sorok helyett
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beszáradt kényszerképzetet,
hol csak forog, de már nem ér értelmet
bennem a gépezet 
Nézd... hiányzik nevemről
minden ékezet.

Mástól nem tudom, így tőled kérdezem,
mit ért a vonalzó mentén
meghúzni magam.
Miattad esküszöm,
betörném margómon a falat!
Ha most tarkón lőne özönlő közönységed,
a hanyatló hangok közönsége
tapsolna helyetted lassan...
fals akkordokba zakkanok,
ebbe belekattanok lassan!
Mert... nem lehet, hogy elhallgattassam
magam, mikor a tartalom túloldalán túl nem érek tovább,
csak horzsolódik fonnyadt szómorzsám
szép szívem szétkorhadásán.

Sziveri 60

(A szöveget a Veszprémi ünnepi könyvhéten rendezett Sziveri 
János: Pasztorál című verseskötet bemutatójára írtam 2015-ben)

A szívben Sziveri felesel
verőereim ütemével.
Versbe zuhan, ott pattog
bent a szájban,
hol a szétrobbanó
szavak szép számban
születnek meg utánad
Költő.

Töltőtollad nyoma
egy emberöltő,
mit vásott kabátként
hord magán hiányod.
Nem látod, mikor
álmod vigyázom,
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hogy a be nem töltött,
szóközzel teleírt magány
ne azt a ragot tegye
üvöltő helyére,
mit én is ráraknék
a csillagpontokból kirakott
idő kábeltengelyére.

Oda, ahol nyelvem hegyével
még helyén levő nevén
nevezve meghívni
a másként mentett rímeket
miből a legnagyobb hír
most mégis az,
amivel csak te tudsz költő
feleselni ha éppen elmúltál 60.
Hiába rohan el
nélküled valami,
bábel bonthatatlan
és büszkén áll
akkor is ha fáj,
hogy miből építették,
az súlyosan csattan
vissza a versre
s míg bírja a száj
be nem áll.
Sziveri üzent, hogy kérem,
ma itt kint a téren
végre megszólal a Pasztorál.

De mielőtt még azt hinnék,
hogy ez most túl posztreál,
akkor csak fi gyeljék dallamot.
Mire megint megráng a szív,
addigra én ígérem, elhallgatok.
Csendben várok 60 évig
egy úton, mit nehéz kábel
tekert tintádba úgy,
ahogy azt felitatni
a jövőkor sem tudja.
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A szívben Sziveri felesel,
nincs rajta kívül más,
ki úgy mondja,
ahogy a magából kirázott
versek sorai hagynak engem
libabőrként pont ott a lapon
hol a hatás nem marad el
csak épp e Bábeli alapokon
alakul át, ahogy az övével
egyszerre koccan...
Úgy törik szét
szilánkokra tér és idő,
hogy bár meg se moccan…

Mert Bábel bonthatatlan
és büszkén áll
akkor is ha fáj,
hogy miből építették,
az súlyosan csattan
vissza a versre
s míg bírja a száj
be nem áll.
Sziveri üzent, hogy kérem,
ma itt kint a téren
végre megszólal a Pasztorál.

Minek öltözzek?
Minek öltözzek most neked,
Ha szerinted névjegyem helyén nincs
más, csak egy lejegyzett hiány,
mióta egy sötétlő erdőben
hagytam bolyongani
minden fantáziám.

Nekem mániám elszakítani
szimpátiám attól, amit ázott kutyafuttában
kreál mögém a külvilág,
különös, hogy akár merre fordulok,
körülöttem kihullik minden virág.

Mint veszett róka,
ki körbe-körbe
kering saját farka körül,
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úgy kaparom tört mondataim
a papíron.
Róka rege róka
milyen szar egy mondóka
ez.
Mondd, Zsóka
inkább miért nem Csipkerózsa
lettél idén?

Minek öltözzek ki neked,
ha könnyebb ezt a szanaszéteső
és kócos őrületet
veled megjátszani.
Néha szelíd, máskor dühödt kis
űzött őznek látszani.

Most halkan sunnyog gondolataim
alatt a levedlett ösztön,
mint vörös kismacska,
lábadhoz úgy dörgölőzöm.

Nekem mániám elszakítani
szimpátiám attól, amit ázott kutyafuttában
kreál mögém a külvilág,
különös, hogy akár merre fordulok,
körülöttem kihullik minden virág.

Minek öltözzek neked,
ha fejem felett már évekkel
ezelőtt is ugyanazok a déreres
telek tették vállamra
a tavalyi, kinyúlt pulóvereket.
Azokból is a poliésztereket.

Róka rege róka
suttogják zörögve a fák,
farkasordítva vonyítanak
most idebent a kihűlt éjszakák.
Egy félig lerágott csirkecsonton
ringatja magát álomba
mellettem jelmezem,
talán várok vele még egy
évet,
addig meg elteszem.
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Mint veszett róka,
ki körbe-körbe
kering saját farka körül,
úgy kaparom tört mondataim
a papíron.
Róka rege róka
milyen szar egy mondóka
ez.
Mondd, Zsóka
inkább miért nem Csipkerózsa
lettél idén?

Elidegenedve

Csak hagyd, hogy szép csendben elidegenedjek...

Mint szívátültetés után, ki új
szervét szoktatja a csendhez,
úgy nekem is legalább ennyire nehéz.

Nehéz a tiédet folyton az enyémbe
helyezni és vissza (mármint a szívet),
mert azonnal kiszúrja szemed egyből,
ha a sajátom közben máshol legelész.
Elérni hozzád... nekem ez már nem megy,
teljesen felemészt.
Szerteszáll, ami eddig biztos volt,
átkarolni nem tud a kéz.

Szembe néznél önmagammal,
de míg velem szemben más nem,
csak egy tükörkép áll,
addig szerinted homályos minden
előttem a nagy egótól
és rád ezért nem talál.
Megértem, hogy még
neked áll feljebb,
ha én ellenállni neked igen
de másnak nem tudok.
Téged ismerlek és mégis
tőlünk borzong minden
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tárgy a szobában,
mikor este a fal felé fordulok.

Csak hagyd, hogy szép csendben elidegenedjek...

Kint az utcán senki, senki
én sehogy sem boldogulok veled
nincs senki mondom
csak épp a gyomrom
ezen a ponton
megbolondulva
majd ki-
ugrik
de nem merem
a szó bent reked
nincs senki
egyre sebesebben
kisebesedve
szaladok futok
hogy higgyem tényleg
nincs senki
rajtad kívül
ha már őt nem érhetem el.
Nincs senki,
kint az utcán senki.

Most csak elnézem,
ahogy egyre kivesézed
idegenségem hideg
jégtakarója alatt
megbújó szövegformámból
ki onnan kiszólt,
de öreg hiba, ha hozzám
így állsz megint.
Rossz helyen kerested,
a mellkasi röntgenemen
nem találtál elváltozásra
utaló jelet te sem.

Nincs semmi.
Csak mint szívátültetés után ki új
szervét szoktatja a csendhez,
úgy nekem is legalább ennyire nehéz.
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Ne aggódjon uram – biztat az orvos –
kedvesénél mindez csak múló vérszegénység,
megtaláltuk párnája alatt
az egyik regényét.
Attól szökött fel úgy a láza.
Mikor legutóbb is láttam,
épp azt írta ódában,
hogy mennyire szeret. Valakit.
Ön úgy gondolja, magát a mindenhez hasonlítja,
vagy a kisasszony csak túl jól alakít? 

Lehet. Bevallom, olyan anyag vagyok én,
kit nem a te pillantásod szabadít
fel.
Ezért nem lenne illő, ha most úgy engednélek el,
ahogy végtagjaim téged szoktak az ágyban,
mint reszkető Jadviga mikor
paplanját magára rántja
és nem engedi...

Mint szívátültetés után ki új
szervét szoktatja a csendhez,
Úgy hagyj engem te is
szép csendben elidegenedni.


