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Vannak
Vannak ilyen érzelmek és hasonlók. Most
inkább nem mennék nagyon bele.
Nehéz megneveznem bármit is.

Például, hogy elkerülsz egy ideje az nem
hiány. Nem idéződik fel pontosan, ahogy
mondjuk egy könyv fölé hajolsz.

Vagy lesz majd egy olyan vers is
ahol meg felidéződik. Lapozol, figyelsz.
Nem értem mért fontos ez oly nagyon.

R Á C Z  B O G L Á R K A Nem múlik
Nem múlik el, borzasztó így a közhelyek
szintjén fogalmazni meg. Jobb híján
majd szerelmes versnek olvasod.

Gondolhatod, néha milyen kínos ez.
Lesütöm a szemem, vagy adott esetben
látványosan kifelé bámulok az ablakon.

Többnyire ezek a lehetőségek adottak.
Nem mondhatom sajnos, hogy alakul
valami köztünk. Nem mondom, hogy

mi nem múlik el. A szív remeg ilyenkor.
Vagy ha akarod, nevezd majd ezt
másképpen egészen nyugodtan.

Ezeket
Ezeket nevezi dekadens napoknak.
Növényeit ilyenkor is locsolja
rendesen, lesétál a közértbe
konzervért a macskáinak.

Az ő története olyan, hogy
sosem találja el a megfelelőt
semmiből. Persze vannak azért
átmenetek, jobb napokon.

Az ő történetében tárgyak
kelnek életre, de sosem a
tetszetősek. Lámpabúrák,
kimustrált varródobozok,

sarokba állított fogas.
Nehezen mozog köztünk,
megáll sokszor a
kibolyhosodott ég alatt.
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Rövid időn belül
légy szíves híressé válni rövid időn belül
nem kell hozzá sok
ötvenöt vers

most üthetem be a neved a gugliba
mert eltűnsz néha
és nem felelsz

semmire tudjam azért
valahol így is
létezel

a gugli szerint egy napos szállítással
rendelhetők a könyveid
ráadásul kedvezménnyel

harmincöt százalékos kedvezmény
az lemarad ötvenöt vers mellett
egy kevéssel

A szív természetéről
A szív remeg. Vesd össze Esterházy
Péter A szív segédigéivel. A szívet
rezsón melegítik fel, ha végképp kihül.

A szív utcában ma minden szokatlanul
zajos, mondod a telefonba egy szomorkás
őszi reggelen. Szivet kerestek ? Nincsen !

Még jó, hogy elolvastam annak idején
a Vörösmarty-összeset. A szivem lohol
utánad, percenként száztizet ver.

Ezek mind ilyen szükségszerűen
bekövetkezett kardiológiai változások,
azt hiszem. Lásd még: J. A. : Óh szív nyugodj !

Rácz Boglárka (Losonc, 1986) : a Selye János egyetem hallgatója, Budapesten és Komáromban él. 
Verskötete megjelenés előtt áll a Kalligramnál.


