
negyven év múlva hazamegyek oda, ahol akkor már 
nem lesz otthonom, az egyik sarkon hirtelen elém 
fordul rokkantkocsival egy korombeli férfi, aki 
ô is lehetne. köszönünk egymásnak, ahogy kis 
települések kihalt utcáin köszönnek egymásnak 
idegenek. nem figyelem a lábait a gyors 
találkozáskor, csak ahogy továbbhaladunk, for-
dulok hátra, hátha ô az. ez a szomszéd fiú is 
lehet! ám akkor már nem tudom azonosítani. 
de ha ô lenne is, minek? majd törli az emlékezet. 
vagy törlôdik az emlékezet.          

TASS MARIANNE

Verébetetés

Kismadaram, most én etetlek,
az ürességem beléd töltöm,
itt tipegek, de nincsen tányér,
és senki sincs velem a földön.

Csak te csipogsz, pattog a rizsszem,
és virágzik a virág-élet,
halott felhôbe burkolódzva
boldog madarakra nézek.

Élménymúlás

Begyûjtöm a világ bugyrába
tudom hogy minden szétesett
kihullt az üres földgolyóra
nem is tudta hogy nem leszek

csak forog forog minden bennem
részvéttel néznek angyalok
minden mit láttam meggyötörten
nem látják már az ablakok
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Zárókórus
Zengjetek roskadozó falak
a kotta a porladék közt maradt
de szóljatok mert várják már a varjak
attól félve a földön maradnak
a repülô hulláma még elvinne
hol bujdokol a betûk néma kincse  
szétolvadva a felhôrengetegben
a dallamot még várjuk mind a ketten

NAGY ZSUKA

a szabó t. anna-ügy
(AZ ANYA AKTA)

Férfi. Magodat elültetted. 
Feszül az idô-lepény.
Csak én hallom és látom csak én.
Fájdalom-kagylócska. Gyönyör-érem.
Rúg. Dobog. Álmodik. Éhes.
És hasad. Reped. Csattog. Szakad.

Férfi. Magodnak költôje. Asszonyod.
Emeld ki magzatod. Vágd el a zsinórt.
Szabadíts meg a fájdalomtól. Máris öregszem.
Milyen félelmetes magány újra.

Piruló kis Máriák. Józsefek. Jézusok.
Ordító gügyögô csomó. Nedvedzô mell. 
Véresre rágott bimbócska.
Gyönyörûségem. Gyermekem. Életem.

Anya. Szül. Éltet. Élteted. Elhagyod. Elhagy.

a hervay gizella-ügy
(AZ ÖNGYILKOS AKTA)

A testek megindulnak
Vaságyra dobva hazát
Teremve. Befáslizva
Hittel. Lavórban
Áztatott félelemmel.
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Leláncolt lakat a kézben.
Vonaglik ordít az egész. 
Hallgat a száj. Fennakad a szem.
Marhavagonokban ûrlapokon
Ébredô puffadt hasú szavak
Bedeszkázott testben életért kiáltanak.

És a csontokon cimbalmozó idô – A közép-európai
Visszájára fordul és fekszik lesózva millió test.
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