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Bertók Éva

Az egyetlen
Úgy ölelsz körül szelíd „hegyeiddel”,
Mint anya vigasztalja nyűgös gyermekét,
Vékony ezüstöv derekadon kicsinyke folyód,
Lágy hullámai egymásba lépnek ütemre,
Smaragdzöld szemed az iker
Toronyórákról esténkét rám ragyog,
Dajkáló völgyeidben szamóca csókod
Őszre fanyar-édes sommá változik,
S a TV-torony párkányáról repülni hívsz,
Míg jelenléted gömbjébe zár.

Szeretlek.
S ha elhívott is sok idegen város
Hódolást ígérve szirénként csábítón,
Mind hazug volt, hamis, csalfa ígéret, 
Egyedül te, hűséges csak te maradtál.

Bilincsbe zársz, ahogy határaiddal bezárulsz,
Ujjamra gyűrűt húztál, 
Fényre nyílt mosollyal te is viseled,
S bármilyen titkos tartomány,
Idegen ország él elrejtve idebenn,
Odakinn te adsz formát, értelmet
Az oldódó múltnak, a kontúros jelennek.

Megtaláltalak és befogadlak immár a szívembe
Az éjfél után felsíró első percektől
A nélkülem múló nappalokkal porló, 
Szürke márványba oltott mindhalálig,
S veled maradok akkor is, ott is.

Maradj velem.
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Nászta Katalin

A nagy asztalra
Figyeljetek rám! 
hangzik a Bibliában Mózes éneke
s az egeknek szól
figyeljetek ide, mondja az ember
s az emberekhez fordul
figyelj rám, szól a kisgyerek
s anyja szoknyáját ráncigálja
de hol van már a szoknya
az emberek
az ég is eltakarodott
ahhoz, aki kitalálta

de ma még velem világom
fogom a tollamat
körbeírom magam minden
bennem hullámzó gondolattal
nincs csak, nincs de, nincs ugyanis
a tudniilliket is félretettem
írni kell, írni indulok, írni indít 
tetszésre nem vágy a lelkiismeret
száműzöm az önsajnálat ragacsos szavait
tényekre szorítkozom, ekkor-akkor, ez-az, ott-itt
bennem lakik az egész élet, kívülem nincs
ha volna is, az a másoké – független létezem már
kötelességeimet leróttam, egy van hátra még
a jövőnek, amiből hiányzom, üzenetet hagyni
az majd továbbítja s a nagy asztalra kerül éteknek

némának ott a 
ha 
becsukom a mobilom
a laptopom lezárom
ha
kikapcsolod a rádiót
a tévét is elzárod
beszélnél-e velem, mondd
tudnál-e válaszolni
arra, amit én kérdezek
s amit te –
nem a világháló bont ki?
érdekellek-e annyira

hogy egyedül rám figyelj
kizárva minden más
idegen hírt?
nem, ugye nem – 
hát akkor ne akard
kicsavarni kezemből a tollat
se a laptopot, sem a telót
némának ott az állatod
drága bolond


