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Költeményeiben Terék Anna a „szerel
mes" egyén őszinteségével bátran elfo
gadja, és némi iróniával, tárgyilagosan 
túlteszi magát a szívfájdalmakon. 
Mindezt lezser kifejezésmóddal, olykor 
humorosan, a „nagy Ő"-ről kedves, 
kritikusi hangon szólva valósítja meg. 
„Nem tudom, ki vagy, /  de szeretném, 
ha ajkamba harapnál, /  ha falhoz nyom
ván /  csípőmön arrébbgyűrnéd /  a szok
nyám vonalát" - írja Karnyújtásnyira 
című versében, minden sallangtól és 
felesleges szótól mentesen. A költőnő 
tudja, hogy a szerelem maradandó kárt 
is okozhat az emberben, de azzal is tisz
tában van, hogy a mindenkori partner a 
másiktól minden nap más-más csodát 
vár. „Szerelmi románcai" többségéből 
kiolvasható a szerelmi életből eredő 
megalázkodás, de a megértés is. Versei 
egyszerre kínálnak magasztos élményt 
és „leforrázást". Érzelmi világunk „le
meztelen ítése", józan ésszel való érzé
keltetése, valamint a szerelmes ember 
gondolkodásának és cselekedeteinek 
megértő megítélése egyaránt megtalál
hatóak Terék Anna Mosolyszakadás cí
mű kötetébe gyűjtött verseinek sorai
ban.

N. Czirok Ferenc
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PORCUKOR

És ahogy a nénik, 
úgy görbül az összes szombat délután. 

A karod köré tekeredik, 
lehunyja szemét, mosolyog, 
mert tudja, hogy hamarosan 

úgyis megreped, 
a városra ráfolyik az este, 

és te tudni fogod, 
hogy múlik a szombatod, 

s lobogva jön pökhendi vasárnapod.

A porcukros szél a hajam alá bújik, 
a blúzom alá, 

pont nálam akar elrejtőzni, 
mintha nem üvegből lenne a testem, 
mintha gondolataim nem lennének 
mind-mind zöldes-fehér üvegből.

És ha mosolygok a szélben, 
az mindig annyi port hint mosolyomra, 

hogy az rajtam a séta lágy 
megjegyzése lesz, és ha ujjadat 
finoman végighúzod lelkemen, 
rádkenődik az a finom porréteg, 
amit egy séta hagyott rajtam, 

s ami még ropog a fogaim alatt.
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KARNYÚJTÁSNYIRA

Fölszakadt az éjjel széle: 
reggel lesz.

Lapulok lepedődön, fél párnádon, 
takaród alatt.

Arcodon alszik a pofon, 
szájszegletedben a mosoly, 

szemednél a ránc.

Nem tudom, ki vagy, 
de szeretném, ha ajkamba harapnál, 

ha falhoz nyomván 
csípőmön arrébbgyűrnéd 

a szoknyám vonalát.
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SZŐNYEGROMÁNC

A szomszédok egymás nyelvét törik. 
Ma is egy doboz cigarettáig tartott a nap. 

Rápenészedik az este az ablakra. 
Leolvad rólam a mosoly.

Padlóra fektetsz.
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TÜRELEM

Kisfiús örömmel nézel be az ajtón, 
orrod a párába nyomva. 

Érdeklődsz, mikor leszek már kész, 
mert indulnál, mert vinnél már: 

nyughatatlan vagy.

Aztán eldöntőd: még rágyújtasz, 
séta közben úgyis beszélned kell. 

Rám csodálkozol, megdicséred hajam. 
Szép vagyok neked, kecses, 

csak ne kéne foglalkoznod ezzel!

Esküszöl: elvinnél magaddal valahová. 
Hadd lásson világot fiatal eszem, 

és fiatalságomat hadd lássa a világ 
- páratlan érettséged mellett.

Kabátomba gyűrsz, 
és mint orvostól, mikor félsz, 

időpontot kérsz, hogy nézhess, 
amikor hazaérkezel.
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TERVEZÉS

A délután el van telve önmagával. 
Asztalnál ülsz. Szerelsz össze valamit.

Én szeretném, ha feleségül vennél, 
neked a csavarhúzóval vannak 

hosszútávú terveid.
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KELLETLENSÉG

A bögréből szürcsölöd a vizet, 
és végignyalod cigarettád szélét. 

Elmosódik a sminked, ha 
megsimogatlak - mondod.

Papírt hajtogatsz, a 
konyhaasztal lába alá teszed: 

ne mozogjon, ha írunk, 
ne mozogjon, ha eszünk, 

egyre csak ne mozogjon velünk. 
Aztán a nappaliba szaladsz.

Vissza.
Tiltsuk meg egymásnak a 

szabad levegőt - szuszogod, 
szúnyoghálóhoz szorítva arcomat.
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KÉNYEZTESS EL HAZUGSÁGAIDDAL

Tapadna bőrünk a parkettához: 
csak a szerelem ragaszt 

így padlófához.

Elnyalnánk egymás szájszéléről 
a félrecsöppent vizet, 
elhinnék már mindent, 

bár rám megint nem figyelsz, 
csak mondataid helyrerakó, 
teremtő tekintélyességére.
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MARADANDÓ KÁR

Fintorog: arcába gyűrt 
nevetése én vagyok. 

Szeretné abbahagyni, de annál 
inkább gyűröm magam belé.

Tovább.
Szájában nyikorog az élet: 
csikorgatva szorítja össze 

minden fogát. 
Hajnalban felzokog, könyökölve 

vár belőlem újabb csodát.
Ha látom rajta, hogy hazudik, 

hagyom.
Hadd legyen ő bennem 

a maradandó kár.
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MOZDULATNYI FESZÜLTSÉG

Teámban filter ékelődik 
kanál és víz közé. 

Kannában marad a gőz bizalma, 
lecsapódik az unalom, 

párolog a múlás. 
Finoman nagyot nyújtózik 
bennünk a megújhodás. 
Csak kapjon lehetőséget 
az a kézfogás, mely még 

markodban van, s az imént 
zsebedbe gyűrte önmagát.
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MOCORGÁS

Alvó arcodra teszem tenyerem. 
Fintorogsz.

Álmodban négylábú székek vagyunk, 
asztal körül ácsorgunk.

Te nem tudsz megbocsátani 
az asztalosnak, így billegsz, 

rajtam ülőpárna van.
Ha rádülnek, arról álmodsz, 

hogy fa lehettél volna, gesztenye. 
En, mint másik szék, tűzifa 

szeretnék lenni, megvisel ez 
az álló unalom.

Mérges is vagy rám, hogy 
égni akarok.
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MEGÁLLAPODÁS

Üres marad a nyár, 
pont úgy hagyod, ahogy most van. 

Torkomban akad a füst, 
fejemben marad a fájás, 

beleszakadnak számba a mondatok.
Kint estéért izzad a nyár, 

lepedő tapad alkalmas mellkasodhoz 
- párhuzamot húz köztünk a párnám.
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JÉGVIRÁGZÁS

A hold belehörpöl a hamutálba, 
lenyeli az estémet.

Nyávog kint a hideg, 
ablakmélyedésbe kottázza 

a fagy a szerelmet.

Fázik a lábam, ahol a zoknim véget ér, 
szeretném, ha a mellemet 

megsimogatná a februári szél, 
és ha görcsös mosollyal várhatnám, 

hogy te dögölj bele abba, 
amit én kezdtem ki 

magamnak.
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KÖZELEBBFÉRKŐZÉS

Lennének hajlékonyabbak a szavak... 
Összehajtogatnám mondataimat 

egészen kicsikre, 
hogy a zsebedbe férjenek.

Hogy a kulcsod és 
a kirándulásra vett 

buszjegy mellé kerüljenek. 
Olyannyira közel hozzád, 

hogy csiklandozzanak 
nadrágod vékony textiljén át, 
ami elválasztja őket bőrödtől.
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ÉDESGETÉS

A cukrászdában nem volt 
terítő az asztalon.

Szájadból hiányzott a mosoly, 
én meg nem mertem a szemed felé nézni.

Amíg ültünk, 
lelkesen meghatároztad, 

kettőnk közül, 
ki tartozik kihez, 

közben én elolvastam 
a falra kiírt, ínyemnek szóló 

összes csiklandást:

Mignon
Suhajda
Kávék
Teák
Italok
Parfé

Krémek
Tortaszeletek

Szám mellett szánkáztak a csókok. 
Ölembe ejtetted a kiskanalat.
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MEGALKUVÁS

Belenyírsz hajamba, és 
kezdődik a rosszkedv. 

Ujjaim fáznak, de nem melegíted. 
Akarlak, akár bőr nélkül is látni, 
magamra ölteni, míg kezembe 

nem áll a görcs. 
Szennyest mosó újfentalista, 

kinek sosem elég két pohár bor. 
Vizet csak lavórból!
Egy véglettel élek. 

Erőszakosak és primitívek ujjaid. 
Gyors gyönyört, sokat! 

Mintha pálinkát öntenél rám 
- mar ez a sok baromság.
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ELROMLÁS

Csípőmet kihorzsolta 
a szőnyegre terített 

lepedő.

A pokróc alatt melletted 
melegem volt.
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GYOMORGÖRCS

Rakodás van, újabb kedd. 
Inged mellémgyűrve az ágyban. 
Helyzetgyakorlat az idegen tér. 

Új szerepeket játszunk. 
Magyarázol, mellém ülsz. 

Kitérek matracodra, 
és te máris mindent megteszel 

nevetésemért.

Nem lesz soha olyan víz
ízű a szád, 

nem lesz soha olyan lepedő
illatú a karod, 

nem lesz soha olyan zavaró 
melletted, 

mint amikor szégyenled 
miattam magad.
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KILÉGZÉS

Ma nincs idő könyörgésre, 
még te is felöltözöl.

Lány-lét kudarc minden napom: 
nem tudom betölteni 

a nekem szánt szerepet. 
Szeretném zsebembe tenni a kezed. 
Jó lenne nézni, ahogy ágyadra teszel, 

fáradtan egy elnyúlt reggel után. 
Kéne, hogy a szádban szavak 

mocorogjanak.
Te még számítasz a bennem maradt, 

a visszatartott lélegzet súlya alatt 
meglapuló szeretésre.
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MOSOLY-SZOKÁS

Szerettem, amikor vasárnap 
boltba mentem és tudtam, 

hogy ott áll a konyha ablakában, 
dohányzik és néz utánam, 

figyeli, ahogy én megyek a boltba, 
hogy kenyeret hozzak, és én nem 

néztem vissza rá, játszottam: 
nem is veszem észre, 
hogy bámul utánam.

Sorra megnéztem magam minden 
autó ablakában, mosolyogtam, 

fújta szoknyámat a szél, 
és szerettem, ahogy kifújta 

utánam a füstöt, szerettem azt is, 
ahogy elment az ablakból, 

behúzta a függönyt és tovább 
nem is gondolt rám.
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RAVATAL

Kussoi az asztalon 
a magány. Ránkhasal.

Kint megvakult a délután, 
lepedőként feszül az égre az este.
A székek alattunk imádkoznak, 

beleroppan a lábuk is. 
Csipkésre rágja a füstöt a lámpafény, 

sóhajtásom próbálom arrébbfújni.

És elképzelem őt.
Biztosan már ágyat vetett nektek, 

asztalodra készítette a teát, 
kisimítja térdén a szoknyát, 

alatta harisnyáját.
Ahogy próbál nem is várni téged, 

eldönti: most sem kérdi meg, 
hol voltál. Aggódott, várt, 

próbált nem elképzelni engem, 
hogy hogyan mozgok veled. 

Közben kitakarított.

Utánad pakolni vágyik az ember. 
Nekem is mindegy, 

hogy össze vagy szét.
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FÉLRETETT MOSOLY

Kis görbület a szájszegletben, 
összehúzott szemöldök a nevetésemre. 

És volt ott valami, 
valami nekem félretett mosoly, 
pont arra a pár percre készítve, 
amikor szólsz majd, hogy többet 

nem fogsz jönni, mire 
elszámolok kétszázvalahányig, 

nem fogsz ideérni, 
hiába számolom a lépéseidet, 

nem fogsz lépkedni felém, 
nem fogsz jönni azzal az 
idegesítő megnyugvással 

a szemedben, 
nem nyomod derekamhoz a tenyered, 

és nem az ujjbegyed fogja 
kirajzolni nyakamon 

az erek virágmintáját.
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SIETŐS ALKONYODÁS

Az este beszorult a szekrények közé, 
és maradni kíván: miattad.

Veled bújik ágyba a gondolatom, 
de minduntalan mással kel fel. 

Gyógyulni készül a tüdőm, 
és ha akarod, két nap alatt lábra állok.

Rámgörbült az est.
Kezed lámpafénybe mártod, 

fújod az asztalról a port. 
Alkonyatbán maradt 

a nekem hozott lendületed. 
Gyárszagúak kinn a csillagok, és 

halálhirdetések csiklandozzák a fákat 
-  hajlong a betonban a kanalizáció.

Ilyen lett volna mindig is veled, 
ha akkor nem múlik el, olyan sietősen, 

a szorongás.
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BÚJÓCSKA

Szeretném, hogy keress: 
töprengő lányok tekintetében, 

lényegüket elvesztett fiúk felnövésében, 
koldulok múló megnyugvásában. 

Mert ott vagyok: 
a villamos kanyargásában, 

az aszfalt olvadásában, 
lány-arcokon a könnyek fölött, 
összekötött nyulak lába között, 

ingek gomblyukában, 
falakon ázott plakátok száradásában, 

kezedre csomózott spárga 
csavarodásában, 

sikoltozó kisfiúk magamutogatásában.

Bennem nem érlel gondolatot a helyzet 
-csak hizlalja magát az öntudat.
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MEGELÉGELÉS

Nekem ne zárd ki az ajtódat 
ne tekergesd az ujjaidra a tincseimet 

nem kell hogy reggelente te hajolj fölém

nem kell álmos tekinteted 
nem kell a mosolygásod, fiús sírdogálásod

ne káprázódj el tőlem 
ne kapirgáld miattam a betont a talpaddal 

ne miattam gyűrd meg mások arcát

nem kell hogy a küszöbömön toporogj 
nem kell hogy megüsselek 
vidd el innen az arcodat is 

nem kell a pofonod

nekem ne beszélj felejthetetlenségről 
nekem ne magyarázd meg 

a szavak összefüggését 
nekem ne mondd hogy olyan 
szuggesztív vagyok mint te

nekem nem kell hogy eszedbe jussak 
nekem ne rajzold tele 

lépcsőházakkal a betonutat 
nekem nem kellenek krétaporos hajszálaid
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nekem nem kell a fogfehér autóút sem 
mutasd meg másoknak 

ezt a gyengédséged

lélegezz ki egészen magadból 
csak húzódj be nyirkos mellek közé 

áhítozz másnak név-csengésről 
én nem hatódok meg

azt mondod nem is éreztél semmit 
azt mondod testvérien együgyű próba volt 
azt mondod én nem értettem az egészet

miattam kár megvágnod a kezed 
én megelégszem a rosszkedveddel 

ha térdeid közé fogod unatkozó fejed

lapítsd a fűbe a hangyák lábát 
húzd meg a távolság csíkját közöttünk 

azt úgysem láttad még soha
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VÁROSI ÉBREDÉS

falak épültek reggelig 
aznap a piacról kelt fel a nap 

imádkozott minden 
szobor a házak mellett 

látta a macskakő az eső utolsó páráit 
só íze volt a gombkötő utcának 
öregasszonyok loptak egy kicsit 

a reggeli kenyérszagból 
elmerült a köd a város nyakán 

elmentek meghalni a gyerekhangok 
valami galamb vonta el 

ismét a figyelmemet 
mert nem akartam, hogy rádgondoljak 

vagy mert eszembe sem jutottál
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VÁGYAKOZÁS MEGSZOKÁSBÓL

Múlatni a reggelt. 
Visszafeküdni mellé, 

takarót emelni magatok fölé, 
karok közé hajolni, egészen behorpadni 

a gyűrött szemű mosolygástól. 
Érezni kibontakozó szépségét, 

alakuló boldogságát, 
ahogy fejét rád hajtja. 

Kényelmetlen, de hagyod.

Reggel reped kinn, 
nyikorgó madárhang, zörög a város. 

Ágyadból lesve 
szeretnéd, ha kelne és menne, 
szeretnéd, ha még maradna.

Múlatni a reggelit.
Mulatni morzsás asztalnál, 

túl forró kávéval.
Sókatonák vajaskenyér csatamezőn. 

Illesztett csókok egymás arcán. 
Szép.
Nevet.

Szürcsöl, mert forró. 
Kávézaccba áztatott gondolatok
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(a WC-be öntöd a 
maradék elképzelésedet).

Dolgod híján 
mások mellére is ráfekteted bánatodat. 

Ingerült próbálkozás: 
ki mellén jobb birkózni az életeddel.

Simogatás minden kéz alatt, 
nevetés minden mosolycsikarás után, 

szerelem mindegyik szemében.
A tiéd üres: 

zsebed, hasad, ígért leveleknek 
szánt papír, tekinteted, 

markod minden 
lenyomott kilincs előtt és után. 

Vérző jókedv: 
ha eszedbe jut a másik, 

előbújva fog keményedni 
arcodon a rosszkedv.

Piros abrosznál, 
terítő alá bújás: 

kotorás leesett kiskanalak után, 
nézni a lábakat.

Kávé.
Cukros tej.

Füst.
Elfújni.

Elmondani.
Újra és újra és még akkor is 

elmondhatatlan.
Átmesélni.
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Kitalálni erős gondolatokat 
a hazugságok szélén járva. 

Csodálkozások, 
milyen különösen értékes Is vagy. 

Unod.
Indulni, gyalog - 

zavarni magad előtt az időt hazáig. 
Hiányzik.

Más hiányzik, 
máshogy, 

más mellett.
Szólni sem lehet, 
hogy nem megy: 

mondanád, miért jöttél, 
körbe takarnád mondataiddal, 

keserítve a magányt.
Épp elkezdenéd, 

neki nem lenne ideje.
Sem kedve.

Maradni képtelenség, 
fölösleges sírás, 

gondolkodás, próbálkozás: 
majd évek múlva.

Nevetne.

Elmúlik az este. 
Visszafeküdtél mellé, 

takarót emeltél magatok fölé, 
karok közé hajoltál, 

egészen behorpadtál a fáradtra 
gyűrt mosolygástól.
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Érezted idomított szépségét, 
kialakult boldogságát, 

ahogy a fejét rádhajtotta, 
tomboló megszokásból: 

az övé lettél.
Még kényelmetlen, de már hagyod.
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PRÓBÁLKOZÁSOK

Gondolatban még velem vagy, 
s olykor mérgemben 
befekszem melléd, 

hátha megsimogatod arcomat, 
csak úgy magadtól, hogy 

aztán sorra megmutassam 
az összes olyan pontot, 

ahol szeretném, 
ha hozzámérnél...
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HALKULÓ REZGÉSEK

Néha még beszélek hozzád magamban. 
Dünnyögöm az egyszerűségüktől 

szép gondolatokat.
Mert jó lenne végre befejezni 

azt a megkezdhetetlen párbeszédet, 
amelyikben én kiabálok, te nevetsz, 

hogy a végén legyen már csönd bennem, 
hátha el tud hallgatni az a sok kifogás, 

amivel hozzád szólhatnék.
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UTOLSÓ RÚGÁSOK

Összeszorított fogaim mögött 
rabok a rólad panaszkodó szavak. 

Múlsz. Szép lassan kifogyok belőled: 
nem marad újragondolni való 

emlékem sem.

Nem kapok bele pillantásodba, 
nem köpök bele csillapodott vizedbe, 

nem akarom látni a lehetőségedet többé. 
Állkapcsomat porig csikorgatom.
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MERÜLÖK

Merülök.
Hasamban nehezék a bűntudat. 

Húz - kapaszkodom. 
Nehézkesek 

a számbaszakadt mondatok.

Fejemben lassul a vér, 
forog a világ, 

tapogatom szobám minden falát.

Szeretek az aljáig érni.
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HIÁNYTEREMTÉS

Hiányt teremteni. 
Élvezni, amíg nem vagy.

Sem itt, sem velem.
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ÁLLANDÓSÁGÉLMÉNY

A lehetőség - én - mindent elkövet 
annak érdekében, hogy megtörténjen.

Törik a csoda, szilánkos a múlás, 
de a végeredményben - mit jómagam 

sem tudtam kiszámolni - mégis ott 
marad a maradék.
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HAZAFELÉ

Kicsattognak az égen a csillagok, 
a tömbházak fényei pislognak, 

kacsintgatnak rám, 
az esteledésben állok, 

enyém a látóhatár, 
a szélén göndörödő, foghíjas erdősor, 

a kipirult alkony - 
és az a sok mosatlan kéz, 

mely vacsorához hazaindul.

Kerék alatt galambtest roppan, 
nyaram levegője túlforr, 

még a mosoly is leolvad rólam. 
Untató mozgás a nevetés, 

elunja a bőrömet.
Bántja.

Magára próbál az esteledés, 
aztán térdéig legyűr. 

Mosolyom két kezemre ül.
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MOSOLY-TÖRMELÉK

Elfogy a szűkölős lélegzet, 
kiteríti magát arcomra a nap. 

Törmelék a mosolygás rajtam: 
felöltöztet az indulat, 
és menni kész már 

minden pörce húsomnak.

Komor csomók a bőröm alatt.
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HALKAN

Asszonyok combjai közé bújva, 
utcasarkon várja az ébredést a reggel. 

Hátát falaknak döntve 
mosolyra sem méltatja magát. 

Alvást választ ketté a hajnali ásítás, 
magát szereti most minden csillag 

- ablakkeretben selypít a szél.
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r e g g eli  Áhítat

Tisztelettudóan lesz reggel. 
Pillanatok alatt.

Mint aki tudja, hol kell 
megnyalni az éjjel fenekét, hogy az 

pirkadásig hanyattvágódva 
átadja a helyét.

Akkor precízen ki fog bontakozni, 
de addig is könyököl a reggel: vár.
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REGGEL A DUNA FÖLÖTT

Reggeli gyalogverseny 
kanyaruló villamosig. 

Állok, míg el nem zöldül 
a szemafor. 

Alkoholszagú munkások 
mossák az utcát.

Jégtől sűrű a Duna, 
a ködből súlyos reggelt 

emelnek ki a daruk.

Már a célegyenesben vagyok: 
ezúttal, 

a legvégén, 
egyedül szeretnék kihűlni.
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ANNA

Ez lesz a huszonkettedik nyaram.
Taposom a földet, 

olykor aknát remélek magam alatt. 
Korhadt ágúak a fák, 

rokkantra nyílik minden virág. 
Roppan a szememben a fiatalság.

Segítsetek a reggel szemébe nézni.
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VIRRASZTÁS

R.I. és B.P. emlékére

Ma éjjel vállán ringat el a péntek. 
Ráhajtom és ott is felejtem a fejem. 

Nincs több eloldódás.

Félelmetes volt, ahogyan elmentél: 
pusztuló gyakorlatiassággal.

A péntek szilánkjai közt heversz. 
Szeretném, ha megint belenevetnél 

az elhúzódó délutánokba.
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TAVASZ ÉJJEL

Éjjel kettéhasadt a hold. 
Öntelten fénylik a falvak fölött: 

városi macskakövet 
képzel maga alá, 
nyármeleg szellőt, 
félfénnyel izzik, 

játszik a háztetőkkel. 
Utcalámpák öregedő fényében 
tócsából néz vissza önmagára.

Homlokomat a szuszogás súlya nyomja, 
s fényesíti magát a félhomály 

csillanó verítékemben.

Az utcán a drótokban feszül az áram. 
Az éjszaka ölében növi magát 

nagyobbra a félelem, 
gyerekorrokra pislog az álom a plafonról, 

kicsap a fáradtság a csontokból.

Meghasad minden gondolatom.
Csak a felét hallom annak, 

amit hallani akarok.
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NYÁRI ÁRNYÉK

Térdére ereszkedik a nap.
A nyár saját árnyékában gubbaszt.
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VASÁRNAP DÉLUTÁN

Tükörben arcom, 
arcomban üresség, 

ürességben erjed a lélek, 
csorog belőle a szépség, 

gyűrődő ráncokban 
keresve menedéket

- a semmi stagnálása a 
legkifejezettebben szar 

az állapotok között.
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ÚTKÖZBEN

Ma szeretnék útközben maradni 
- két változó végpont között.

Az értelmetlen utazás 
leghatékonyabb mozgatórugója 

mindennapomnak.
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MAGAMBA ZÁRVA

Csontjaimba belefagyott a tél, 
lépéskor szűkölök. 

Mennem kéne, ha már jöttem, 
botladozó álmaim után. 

Simogatva nyúlok hozzájuk. 
Bensőmben nagydobra verek 
mindent, nektek a mosolyom 

is fáj. Alig, de mutatnám.
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ÁLARC MÖGÜL

Bár az irodalomtól általában Idegen a ne
mek szerinti megkülönböztetés, a női iro
dalom fogalma mégis létezik, nők által írt, 
többnyire nőknek szóló szövegekre vonat
koztatva. A terminus negatív mellékzön- 
géktől terhelt, azonosnak szokták tekinteni 
az élményirodalommal, amelyben a hang
súly az önmegtapasztaláson van, ennél
fogva sokan kisebbségi szubkultúraként 
kezelik, ahol a nőknek azzal a gyanakvás
sal kell szembenézniük, hogy lényükből és 
kulturális beállítottságukból eredő maga
tartásuk okán kizárólag az érzelmes, erköl
csi témákhoz vonzódnak, amelyhez önélet
rajzi, realista, nem szublimált értelemben 
vett ábrázolásmód társul.

A fentiek tükrében Terék Anna alkotásai 
az előítéletekkel szembeni pimasz fricskák
ként hatnak, ugyanis alaptémája a belső 
szférájában lezajló érzelmi élet, amely 
részben a külvilág hatásait tükrözi, részben 
az azokra való visszahatás. A mindenna
pokból lúgozott nyersanyag az írás aktusa 
során nemesül művészetté, a megszületett 
versek szükségszerűen magukon viselik
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az alkotó tapasztalatának lenyomatát. A 
Mosolyszakadás verseit a női esztétika 
nyelvezeti megformáltsága mellett a világ 
szubjektív meghatározása, illetve a való
sággal, a képzeletbelivel és a testiséggel 
kapcsolatos attitűd együtthatása teszi va
lóban nőiessé, izgalmassJ.

Terék Anna költészetének fő jellemzői a 
belső szemlélet dominanciája mellett a kí
vül és belül párhuzamos dimenzióinak át
járhatósága, melynek praktikus közege a 
mitikus versvilág. Az elmúlt, remélt, átélt, 
elhárított történések rétegződésével te
remtett képzeletbeli világ ez, melyet a tér- 
idegenségből fakadó teremtési igény 
hozott létre.

Lírai magatartását is a közvetlen és közve
tett közötti átjárás jellemzi, hisz időnként 
teljes nyíltsággal tárja fel érzéseit, ugyan
akkor végig álarc, a mosoly álarca mögé 
rejtőzik, és a kifejezni kívánt lelki tartalmat 
a külső világból vett képek, hasonlatok, 
szimbólumok felhasználásával mondja ki. 
Költeményei a modern szabadvershez ha
sonlíthatók, nélkülözik a kötött formai 
megoldásokat, a ritmust, a rímet, ugyan
akkor a sajátos, költőnői hangvételnek, a 
naturalista természeti képeknek, a hang
súlyozott szerepet játszó gondolatritmus
nak és a soronkénti plasztikus mondat
tagolásnak köszönhetően frappáns lírai
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alakzatokként funkcionálnak. Mindhárom 
ciklusa a mindennapok és a lelki történések 
mozzanatait kimerevítő, jól exponált, apró 
képek sorozata, melyeket a linearitás, az 
azonos szimbólumrendszer, a folytatható
ság és az alaphangulat egysége fűz össze, 
pársorosai öntükröző voltuknál fogva töre
dékké vált én-mozaikok. Mondandójának 
hitelességét az átélés mélysége, őszinte
sége, a szemlélet eredetisége biztosítja, 
melynek köszönhetően a testiség és az 
emocionális tapasztalások együtthatása 
érzelgősség nélkül fogalmazható meg. A 
verseiben domináló kétsíkúság nemcsak a 
lírai én magatartásának különbözősége, 
illetve a szó és képanyag rétegződése so
rán érhető tetten, hanem a sajátos tér és 
időkezelés következtében a befogadási ho
rizontokra is kihat. Ahogy a versbe foglalt 
történések fiktív, teremtett idődimenzió
ban zajlanak, de az általuk kifejezett élmé
nyeket, lelkiállapotokat jelenként éljük át, 
úgy a Terék Anna által megfogalmazott ér
tékeknek: a szerelemnek, a fejlődésnek, a 
tapasztalásnak, a kiegyenlítő és csiszoló 
erők kölcsönhatásának, sőt a mindenkori 
verselésnek sem csak múltja, hanem első
sorban jelene van.

Csík Mónika
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