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„hóesés utáni csönd”
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– elkezdődik –
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TOLOGATJÁK

Két jószándék találkozik egy piros kabátban.
Nagyméretű, tágas kapucnija van, viharkabát. 
Ilyesmiben képzeljük el a mesehőst, 
az erdőben, akit elnyelt a farkas, ezért
gyomrából később kivágta őt 
és nagymamát a vadász, és örültek.
Akár a jobb kar és a bal kar,
úgy lóg ez a két jószándék. 
Mikor felszállnak a villamosra, 
megbámulják őket. Lábak nélkül, fejetlenül 
libegnek a fekete bakelit fogódzkodókon.
A jegyellenőr hátrahőköl, hivatalból figyeli 
a fejleményeket. Hogy mi lesz. 
De nem lesz semmi. Csak hajtogatják, hogy 
„Sárga gumikacsa... Sárga gumikacsa... 
Sárga gumikacsa...” Ezt ismételgetik, nevetve,
mert ezt tologatják egymás között,
hónapok óta. Háp-háp. Pedig igazából 
nyers, kivágott szíveket tologatnak.

Korányi Mátyás
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TALAN-TELEN

hóesés utáni csönd vagy, vagy az sem, 
még annyi sem. mindig valahol rejtve, 
állandó takarásban. ujjlenyomat a 
vékony por lepte tárgyakon. tükörben 
foglyul esett kép. egy ottmaradt 
tekintet az ablaküvegen. valami hiány, 
valami folytoncsaklehetettvolna. fiók 
a feltételezés szekrénytestébe tolva. 
kőbe vésetlen hieroglifák mintája. éppen 
csak annyi vagy, annyi lettél ma újra, 
amennyit leírok rólad a lapszélen túlra.

Papp-Für János
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MARADJ!

Ha egy nő fogyókúráról kezd beszélni, 
bólints, hogy örök ideál a karcsúság,
s amikor százhúsz kilós özvegyként
a sírt kapálja fölötted, sóhajts boldogan,
és maradj! Ha egy másik ágyában
hármasban ébredtek egy lila plüssmajommal,
nyugi, a vetélytárs nem komoly, maradj!
Ha egy harmadik bal melle alatt fillérnyi
anyajegyet találsz két hosszú szőrszállal,
legyen szent az a hely, csókkal illsd,
és maradj! Ha egy negyedikkel túl
hamar juttok el az első veszekedésig,
számolj utána, gondolj az együtt végigült,
hosszú nyárutókra a filagóriában
ötvenen túl, és maradj! Ha az ötödik
lángot-füstöt okád, amikor ingerülten
hazaérsz a munkából, legkisebb fiú,
mondd neki, hogy néhány év múlva,
lesz kocsi, nyaraló, becézd, és maradj!
Ha a hatodik, ezredik, megcsal, vesd rá
hűséges kutyaszemeidet, és maradj!
Ha levágja a hajadat, Sámson, ha
lóg a melle, ha hirtelen megkopaszodik,
ha mérget kever, ha a lábtörlőn a
helyed - adj szerenádot és maradj!

Kun Árpád
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AZ ÉJSZAKAI BESZÉLGETŐK

Úgy képzeltem, mikor sétáltunk
a Duna-parton, és még hónapok kellettek
hogy megtudjam; hogy vékony sávban
futó pehelycsomó takarja a vágást,
ott a jobb és a bal közötti térítőben.
Mikor egy turistaházban végre meg-
tapinthattam, vad bozótot találtam,
dzsungelszagú ismeretlen világot,
az emeletes ágyon alattunk alvó
másnap szomorú földrengésről 
panaszkodott. Álmunkból arra 
ébredtem, hogy a szobában
rólunk beszélnek. Helytelenítik,
ami közöttünk történt és történik.
És ez eltartott vagy fél óra hosszat.
Nem tudtam visszaaludni. Vajon
te is fönt voltál? Hajnalfelé éreztem,
a kezed és a szád a pizsamám alá
siklik. Bárki bármit mondott,
mind a kettőnk élete más irányt 
vett akkor. Kellettünk egymásnak
még vagy két évig. A dzsungelban
tigris jár, szárnysuhogás 
hallatszik, az ágakon kígyó
hintáz. Eltűntették rég a 
beszélgetőket. Helyükön
pataksodorban ingó hínárszakáll,
mohos kő a víz közepén.

Vörös István
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MINT EGY NŐT

Hozzád képest férfi lesz,
velem néha férfi, néha nő,
aminek látni akarom.

Néha kihozza belőlem a nőt,
mire én kétségbeesetten
keresem magamban a férfit.

Simogass, mint egy férfit,
de titokban tapogasd ki
bennem a nőt, és mutasd meg,

hogy amikor nő vagy,
engem is nővé tudsz tenni,
ha férfi, néha nővé, néha férfivá.

Kíméletlenül magába fojtja,
elnyeli bennem a férfit a nő,
de mindig újra megszüli.

Gerevich András
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EGYMÁST SZENTESÍTIK

Kínosan egyformák vagyunk, mégsem elég állatiak.

Lesétálunk abba az erdőbe, amit alig hiszünk el,
ott kezdődik az alkony, a kertetektől száz méter.

A születésedkor ültetett fa árnyékába fekszünk.

Nézzük, az ég vonásai hogyan rendeződnek át,
felidézzük gyermekkorunk néhány kapcsolatát.

A szív gyökerei ropogósra őrlik a talajt hátunk alatt. 

Hosszú beszélgetésünk közben megkérdezed kétszer, 
vajon miért nem alszik téli álmot az ember.

A választ még a legöregebb tölgyek sem tudják.

Viszont ezen az átvirrasztott éjszakán kivirágzik a szem.
Szerinted egy életünk van, szerintem végtelen.

De a kozmosz a legnagyobb temető, ebben egyet értünk. 

Mélyet sóhajtasz, és elfordítom az arcom.
Fekete, mint a mennybolt. Te nézed, én csak tartom.

Áfra János
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Aztán túlszalad rajtam tekinteted, túl a kerten és az erdőn.

Felállok, hogy átöleljem azt a vastagodó törzset,
amelyik úgy ismeri a kezed, mint a testvéred.

Kinevetsz, majd rájössz, hogy ezt is miattad tettem.

Nem tudom, a fád érzett-e valaha hasonlóbbat hozzád,
de amikor először láttalak, én már emlékeztem rád.

Mégis csak az igazolhat, ami épp most következik.
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AZ EGYÜTT . JÁRÁS

Dahlmann úgy vállalta ezt a
gyaloglást, mint valami kis kalandot.

( J. L. Borges: Dél)
hogy állsz tehát a közönséges 
halál lármájában
mint egy főzelékből
kikapott gyufásdoboz
holott mindenki más már
alszik, megalvad és repül
a mű, a bűn...
és egyszerre belecsöppen
a kockába egy kislány
olyan közel hozzád
hogy nem tehetsz semmit
szóismétlés: vele
                            mintha csak
kettőtöknek nem lenne
meg az álomhoz szükséges
valóságélménye
valakinek meg kell mutatnia
hogy mi van odakint
ilyenkor, a hangcsík
nélkül vetített utcán
rá-rálépnie a hosszú
és keskeny, tévesen: késleltetett
folyású vízre
ÁRNYÉKOT VETNI

Marno János
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a szellemi terjeszkedés
cölöpjein oda-visszacsavart
világosságszalagon
                               ott
ahová ha megfontolod
(amíg a kapaszkodó után nyúlsz
miközben fél lábbal már fönt
állsz a felhágólemezen)
senkit sem vinnél magaddal
a két vég amelyet eddig
sikerrel egymáshoz hajlítottál
most a fejedben szétugrik
így is van jól, vigasztalod a kislányt
erre nincs többé szükségünk
de ő csak tovább visítozik
HOGY EZT Ő EGYEDÜL TALÁLTA KI
(te pedig feküdj már le és dögölj meg)
hegyes sápadt arcocskája neki-
ütődik a verssor falának
akár mint a jég íze a nyelven
a féltékenység vad személytelen
fintora mögött
                             MIT IZÉLSZ ITT!
de ezt már nem hallod, csak érzed
hogy a hangja a szádat éri
vajon nem most kellene-e
zenének, valami komoly zenének
támadnia (a párbeszéd alá)
kis horpadt fekete labdák
gurulnak rá a piros szegélyű
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száraz szigetelő lemezre
nem azért mert izgalmas a zene
hanem hogy a soros jelenetből
legyen idő kimentened a lányt
mintha kettőtök mellett ott lenne
még valaki, akinek inthetsz
:ennek később kell lennie
és akkor nem kétséges
a világ ismét összegörbül
kitelik – mint a szél
hüvelyében felnőtt fehér vers
mint egy óriás állat farka
mely előrenyúlik a fejéhez
kénytelen szöveghűség; szája
körül összehúzódnak az izmok
sípoló zománcselyem – a kislány
felemeli a ruháját és hurkává
csavarja; komor hangú szakadékos
bársonytaps üti fel a piros-
feketekócos billenőfejeket
TÚLNÖVÖK RAJTAD!, kiáltja a gyerek
és hirtelen mozdulattal leránt
magához, s az eséstől kicsorrant
nyálad szétkenődik a hasán
mégiscsak ki kellene hát
nyúlnod, de közben, akaratlanul
mint a vízben – ha még eltart
mintha nem létező port
törölnél le egy hullámos
lágy tapintású üvegről



16

úgy hogy épp el legyetek 
egymástól vágva
                           a szelíd mű
és külön a megszegett sors
A JÁRÁS MELY TÚLSÁGOSAN IS EL-
ÁRUL VALAMIT ABBÓL AMI ELÉ
TÜNTETŐEN KÖNNYŰSZERREL KERÜL
(miért nem jönnek már érte se?...)
mi lenne, mondod, alul fekve
az oldalán, hogy lelket önts belé
a hosszúra nyúlt idegenkedő
némaság után, mi lenne
ha most másnak a testét
érezné ugyanígy maga mellett
 :ő kísér innen tovább, az én hangommal
mondod, mi lenne, az ő hangján
tehát, ha csak mostantól lennél
kicsapva vele ide, két
magatehetetlen egymás felé
ferdült árnyék, becsukott nyelű
háromszög – mintha derengő-kékes
cigarettapapíron
                            lépdelnél...
miért ne? ...hiszen másként az egész vers
   már nem itt érne holnap ébren
bent a hideg büdös levegőt
kavargó vézna cserjeágak közt
a hangos szorítás esetlenségében
elhurkolt végű csíkok, kínos
értelmű rövid kényszerszavak



17

pár gyerekszék széle és a víz
mely erre már kezd kiszélesedni
de valamiért örökösen vissza
kell másznod
                      mialatt a lány
körbehajladozva kitép
vagy arrébb tol egy-egy fűcsomót
s aztán a kezét a hajába törli
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EGY

Ha a kettőt eggyé teszitek, a belsőt olyanná, mint a külső,
és a külsőt, mint a belső, és a fölsőt, mint az alsó;

ha a férfit és a nőt az egyes-egyetlenné fogjátok tenni,
hogy a férfi ne legyen férfi, sem a nő nő;

 ha szemeket szem helyébe tesztek, ha kezet kéz helyébe, lábat láb 
helyébe,

és képet kép helyébe, akkor fogtok bemenni a Királyságba.
(Tamás Evangéliuma)

Úgy kezdődött, hogy kölcsönkértem egy ujjad,
bal kezedről a legkisebbiket, csupán ennyit, gondoltam
úgyse használod semmire. Különben is: 
jobbkezes vagy, hiánya nem oszt, nem szoroz.

Nem vártál tőlem racionális magyarázatot,
de ha vártál volna se tudtam volna adni, kérésem
abszurd volt és képtelen. Megdöbbeni se volt időnk,
csak tudtuk: történik, aminek történnie kell.

Mivel nem maradhattál kisujj nélkül, és új test-
részemnek valahogy helyet kellett teremtenem,
bal kezem kisujját neked adtam zálogul. Értelmetlennek 
tűnő csere volt – de akart-e bármelyikünk is érteni?

Könnyen törtek a csontok, mint a fél napon át
rotyogó húsleves puhára főtt csirkelábai.
Fájdalmunknál erősebb volt e furcsa késztetés.
Testünk az idegen testtel könnyen összeforrt.

Oravecz Péter
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A műtét sikerességén felbuzdulva bal kezünk
összes ujját kicseréltük: nevetve csonkoltuk
magunkat –  de még nagyobb mulatság volt, mikor 
egy fityisszel teszteltük frissen kapott tagjaink.

Ezt követően egy hétig zsebre tett kézzel jártunk.
Te szőrös bütykeid rejtegetted a világ elől, én pirossal
kilakozott körmeim. Mikor már jobb kezünkön is
lecserélődtek az ujjak, láttuk: innét nincs visszaút.

Te megtanítottál a körömlakkozás fortélyaira,
én meg naphosszat gyakoroltattam veled, hogyan
bucskáztass végig egy pénzérmét ujjaimon.
Kétség nem fért hozzá: nem vagyunk normálisak.

Egyszer aztán (egy egész éjen át tartó szerelmeskedést
követően) furcsa dologra leszünk figyelmesek.
Felém fordítod, mit eddig saját arcodnak véltél,
hogy tulajdon tekintetemmel farkasszemet nézzek.

Idegszálaink, vérereink végleg összekuszálódnak,
s helyetted fújom ki a szádon át beszívott levegőt.
Üres mozivászon, a hajnal függönyünkön átszűrt fényei. 
Te nem. Én nem. Valami van. Szétbogozhatatlanul.
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REPÜLŐ

Miféle testben jössz elém
a földi sodrásban megint?
Folyton változik alakod
a nevek örvénye szerint:
homokpart, kőarc, kisgyerek,
idegen szempár a buszon,
vagy egy utca, mit ismerek,
de a helyet már nem tudom.
Szálltam erre, mint repülő –
ha majd az leszek, integess!
Folyton elébem kerülő,
találgathatom, ki lehetsz.
Amikor ott vagy valahol,
minden a hangodon beszél.
Amikor nem vagy, üresen
ragyog a szív-nem-látta tér.
Emberruhám ha levetem,
találkozunk-e valahol?
Milyen betűkkel írsz nekem
az összefirkált ég alól?
A márvány Szaturnusz mögül
odatalálsz-e, mint a fény,
hogyha smaragdtábla leszek
a Hold fekete felszínén?

Tóth Krisztina
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HOGY MEGMARADJ

Versbe foglallak 
Hogy örökké élj 
Sorsomnak társa légy 
Akkor is ha elárullak   

Lándzsa hegyű szavakat 
Szegezek szívednek 
Mert ilyen a cigány indulat 
Ha gyötri a szerelem   

Dadogó vallomással 
Arcod bekeretezem 
S lepke-könnyű érintéssel 
Engedem útjára vágyamat

Rostás-Farkas György 



22

KÉT KATOLIKUS

Két, katolikusnak kiváló ember,
Más gyűrűvel, külön ígéretekkel
Forgolódik, derűs Uram, az ágyon,
S egyik se tudja, veled mit csináljon.

Közöttük ülsz, hanyag törökülésben,
Vállvonogatva, te nagynevű Vétlen,
Mint bíró, ki a bűnt magát reméli –
S kivárja. Mert arról akar beszélni.

Míg ott hányódnak kétségbeesetten,
Ringatásba, megálljokba vetetten –
Jaj, meg ne értsd soha! –: téged keresnek,
És téged félnek egymásban a testek.

Szálinger Balázs
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II. 

„Másikember Blues”
(Szálinger Balázs)

– a szerelem alanya –
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NAGY SZERELMES VERS

leegyszerûsítesz mint az eget a költők szeme 
tükörtelen tó vagy: nincsen benned hûség 
rettegve zárod-nyitod nagy kapuidat engedsz követelsz 
a szerelem nem a nemi szervek dolga 
biztonságot várni mindezért cserébe: röghöz kötni istent 
gondjaimat tûröd unod elsöpröd hanyag háziasszony
havonta egyszer kidobsz magadból: kitakarítasz 
hallgatsz vagy elhallgatsz beszélsz vagy félrebeszélsz 
finom alku: ugyan te sem de más sem érti gondjaidat 
ha véletlenül mint elalvás után a száj nyitva marad a szíved 
és még véletlenebbül kijózanodsz és figyelsz 
rettegve látod milyen sunyi és kizsákmányoló leányzó vagy 
szerelmem 
rendben van hogy ûrbarna a szemed örvénylik tava 
a hajad is szerpentin-hullámos ha megmosod ragyog 
kunos arcodon a dimbek-dombok puffadtan is csinosak 
a szád szép vörös emlékmû örökké alvad alkonyodik 
leginkább a bûntudat tesz széppé ahogy hallgatsz 
és sírni kezdesz ha már nincs kiút könyörögsz el ne hagyjalak 
olyan kiszolgáltatott vagy mint pincérnek 
a vendég szakácsnak a pincér 
mint köpés a tengernek 
de a legszebb mégis attól leszel hogy csimpaszkodom rajtad 
és senki de senki nem érti miért zavarod meg a sorsom 
amit olyan nehezen raktam össze gőgből pusztulásból 
szerelmem 
egyre cigányabb vagyok tőled és neked 

Jónás Tamás
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diszkrét és bájos burzsoá vagyok hiszen 
hozzád szegődtem szeretni 
és csendesen tanulom mint ábécét a nebuló 
hogy neked álmodjak és ne rólad 
és kertemben nincsen remény 
se virág se gaz hogy kis lakásban pesten majd: veled 
bemutattam neked szeretni két fiúgyermekemet 
repedjek ketté lassan és unottan mint a cseresznyefa 
amire túl sok csintalan gyerek kapaszkodott 
és vad kurjantással hagyták eldőlni 
így hagyjon el engem is a vágyak hangyaserege 
ha újra hagyom hogy szemem bekösd hitegetésed 
kendőjével megpörgess s míg én vakon botladozom 
másra mosolyogj dicsekedj velem mennyire bolondod vagyok 
szerelmem 
túlbonyolítasz mint némelyik regényét thomas mann 
vagy egy-egy versét kosztolányi odavetsz
hanyagul a mindennapoknak 
és én mindezt hagyom eljön az én időm 
eljön tudom de mit kezdek majd vele: mióta ismerlek 
nincs bosszúnak helye a szívemben kitöltesz mindent 
bokrokat nevel a csend bennem erdőket hiányod 
hegyek gyûrődnek arcomon és a forró magma a szívemben kihűl 
összetéptem párszor minden ruhádat a legszebb szoknyákat
cipőket bugyikat szétvágtam és eléd szórtam mutatni 
ezt tetted velem: viharok hoznak így egymásra kárt 
nem tudom értettél-e bármit vagy csak őrültnek hittél 
hogy őrültnek hirdettél tudom mégis vissza-visszajössz 
ugyan egyre nehezebben és gyakran már nem is hozzám 
de ahhoz ami én vagyok – előtörsz mint a gyomorsav 
szerelmem

NAGY SZERELMES VERS

leegyszerûsítesz mint az eget a költők szeme 
tükörtelen tó vagy: nincsen benned hûség 
rettegve zárod-nyitod nagy kapuidat engedsz követelsz 
a szerelem nem a nemi szervek dolga 
biztonságot várni mindezért cserébe: röghöz kötni istent 
gondjaimat tûröd unod elsöpröd hanyag háziasszony
havonta egyszer kidobsz magadból: kitakarítasz 
hallgatsz vagy elhallgatsz beszélsz vagy félrebeszélsz 
finom alku: ugyan te sem de más sem érti gondjaidat 
ha véletlenül mint elalvás után a száj nyitva marad a szíved 
és még véletlenebbül kijózanodsz és figyelsz 
rettegve látod milyen sunyi és kizsákmányoló leányzó vagy 
szerelmem 
rendben van hogy ûrbarna a szemed örvénylik tava 
a hajad is szerpentin-hullámos ha megmosod ragyog 
kunos arcodon a dimbek-dombok puffadtan is csinosak 
a szád szép vörös emlékmû örökké alvad alkonyodik 
leginkább a bûntudat tesz széppé ahogy hallgatsz 
és sírni kezdesz ha már nincs kiút könyörögsz el ne hagyjalak 
olyan kiszolgáltatott vagy mint pincérnek 
a vendég szakácsnak a pincér 
mint köpés a tengernek 
de a legszebb mégis attól leszel hogy csimpaszkodom rajtad 
és senki de senki nem érti miért zavarod meg a sorsom 
amit olyan nehezen raktam össze gőgből pusztulásból 
szerelmem 
egyre cigányabb vagyok tőled és neked 
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SZONETT NEKÜNK

te ott én itt ülök s csak hallgatunk 
de féltjük a másikat mind a ketten 
lassan összeáll a sok-sok kis csöndből 
valami végérvényes érthetetlen 

mikor már a szerelem sem elég 
s meglazulnak a szoros ölelések 
semmi sem tarthat már vissza minket 
s a végén elcsendesülnek a léptek 

nincs már érkezés csak mindig indulás 
kifosztott tekintetben árválkodunk 
szeretetlenül de mégis indulunk 

utánad nézek te nem fordulsz felém 
számban maradtak az utolsó szavak 
amiket mondanom kellett volna még

Papp-Für János
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BEENGEDNÉLEK

Kopogtatsz ajtómon.
Ujjad ívét is, 
Kézfejed görcsét is érzem.
Beengednélek:
Sötét csillagokhoz dőlnek az éjszakák – 
Megkéselt rózsák az asztalon.

Balogh Gyula
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TÁNC

Teliholdból süt a végzet,
csillag markol vérkörökbe,
halálforgás minden óra,
jőjj szeretni mindörökre.
Zöld szoknyám a fiatal nyár,
csókra vágyom, nem kalácsra,
jeges bárcák hadi-útján
vagyok izzó Máriácska.
Rézveretű a derekam,
vörösréz-kupa a mellem,
meghasonlás éjszakáin
tedd hogy szívünk összecsengjen.
A gyehennás vágy-lovakat
üdvözítő útra oldom,
a gyehennás vágy-lovakat
hajtom a viharos mennybolton!
Teliholdból süt a végzet,
csillag markol vérkörökbe,
halálforgás minden óra,
jőjj szeretni mindörökre.

Szécsi Magda
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MÁSIKEMBER BLUES

Örül az ember a másik szervezetnek
Öltözteti jókat kíván neki
Elhallgatja hogy légzésalapú
Megöleli megszokja szereti.

Hangyavégre dögbogárvégre és
Billenőbogárvégre jut az ember
De összecseng naponta az örömmel:
Jé ez: ketyeg
  Jé ez: súrlódik és:
Fecseg
  Hajat 
  Szagot hagy
   Működik
Csak ahogy él már azzal élni hív és
Jé ez: két lábon járó vérkeringés
Melybe csak az ördög köphet bele
Ficánkol és a szőnyegen megáll
Meztelenül.
         Telik az élete.

Úgy mondaná az ember hogy Maradj
Lesz gyógyszer és meleg ruha lesz minden
Csak sohase menj el innen Csak élj
Mert jó Mert ez jó Mert jó ami vagy –

S mégse mondja az ember jóllehet
Kiáltana – és nem kiált 
Ugyan:

Szálinger Balázs
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A halállal lényegi baja nincsen
Egy-egy szeretlek elcsattan – s amúgy
Elég neki hogy a világ
Kitermeli a legszebb napokat.
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ELROHANNI KÉSŐ

éjszaka van, kicsit
már több is, egy perc-
cel múlt hajnal,
rá akarok gyújtani, hogy
helyettem égjen valami:
egy tíz perces cigi
vagyok, néhány másodpercenként
– egy-egy slukkal – szakadozva 
tűnik el a tüdőben lévő
idő, letüdőzlek…
mert csak velem 
együtt létezel, így égünk el,
a füst pedig olyan, 
amikor kifújod,
hogy egy teljes egész,
de a levegő részekre
bontja hamar, szálakra fűzi
a láthatatlan atmoszférára,
majd beleolvad 
a levegőbe, még ilyenkor
is nyomja a szegycsontot, 
de nézd csak, hogyan rohan, 
érzed? mi is 
ilyenek vagyunk: 
egészrészek

Balogh Zetas Péter
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Két dével

Magolcsay Nagy Gábor
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LÁMPAFÓLIA

Megbotlott öregként zúdul ránk a reggel. Hir-
telen és törékenyen. Már nem gyógyul be többé, 
ami elmúlt. Ráncos foltok, megrepedt combnyak 
és egy szárazra súrlódott csigolya. Félelemtől nyi-
korog a porc közötti kicsiny rés. Kiszárad tava-
szig, körbenövi a gaz, mint elhagyott felületeket 
a szőr. Színtelen és szagtalan szemgödrökön a 
vékony hártya. Magában hordja az éveket, akár 
a kopott karaván a sivatag homokját. És milyen 
igazságtalan, hogy a kint marad az egyetlen moz-
dítható. Az idegen és folyton változó táj. Sárga. 
Mint az újszülött és a haldokló bőre. Ugyanaz a 
fólia takarja el a kezdetet a végtől.

Szabó Imola Julianna
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A HOSSZÚ COMBÚ LÁNY 
ROMÁNCA

Tölcsér Évának
 
Mint a halak ficánkolnak
hosszú combjaid a légben
szívem körül kerengenek
s lezuhannak-
döglött halak,
húrrafeszített idegek
érzések a gondolatban
cikkannak mint villámfények-
hosszú combjaid halakban.
 
Kriptacsend hull a sötétre.
kék téllegek a falakra
az idegek ágyékában
megfulladó sikló halak
Hosszú hajam.
hosszú szélben:
hosszú combjaid a légben
messze úsznak
siklóvízben
Kigombolt szív. zúgó álmok,
hosszú combjaid, a halak
a szívemre cigányátok!

Choli Daróczi József
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ÁTTŰNÉS

Egyszer megkeresem azt a partot,
hol levethetem végre ingemet.

Bokámat átkarolja majd a tenger,
s az égbolt sirályszárnnyal integet.

Porladó bálnacsigolyák közt állok,
szép lesz, ahogy semmi sem éget.

Te utánam jössz, lámpa nélkül
követed a parázsló cigarettavéget.

Oravecz Péter
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A BÁRSONYSZÉKEN MARADT 
FENÉKNYOM ELEMZÉSE

Ha nem tudnám, hogy ezen ülni szoktak,
 sejtelmem se lenne a sötét 
és világosabb területek jelentéséről.

Ha nem láttam volna a csuklóját annak,
 aki itt ült, nem mondanám 
az egyik foltra: comb, a másikra: ülep.

Ha nem csap meg a friss női haj illata, a bőr
 látványa, most nem firtatnám, 
hogy a két combvonal között mért van egy keskeny sáv,

aztán mért tágul egy kicsit följebb futva
 a bársony útján, és ez az 
óvatlan látvány mért világít titkos erővel.

Ha nem látom fölállni és elmenni még őt,
 nem csúsztatnám  
a szomszéd székről óvatosan a tenyeremet 

Vörös István
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a bársony vöröses forróságára,
 és nem várnám 
meg, míg kékre hűl.
Elveszem a kezem. A foltok közötti
 folt elmúlik, 
összezárul, mintha a nemlét akarna

eltűnni, vagy itt lépett volna be
 a világba
valami felelőtlen öröm.
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MAGYARÁZAT

It was a beautiful night,
mondja, és én hallgatok.
A többire nincs közös szavunk,
angolul mindketten úgy ahogy.
Látom, amivé most engem képzel,
hozzáigazítom az ujjam, a szám,
magyarul szeretni úgyis bonyolult,
legyen akkor ez ilyen egyszerű,
turistáknak való, pesti hajnal.
Aztán az első 49-es, a Duna,
a sorra kialvó utcalámpák.
A tisztuló vonalak közt
kísérget egy sor: komoran feloldoz,
szavakba zár, kényelmes,
komoran feloldoz, közömbösen fenyeget,
hogy legalább van erre az egészre
néhány kölcsönvett szavam.

Ughy Szabina
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A KÖZELSÉG KÖZHELYEI

Egyfolytában rajta agyalok, tervezem
elhelyezni egy polcon, de még csak
próbálgatom, hogyan a legszebb, ő is
ilyen ember lehet, polcokra rendezi
az embereket, kis cetliket ír, hogy kivel
mettől meddig, mit és hogyan tehet,
így könnyebb eligazodni, na és félre,
nem kockáztat, célt akar és könnyű lelket,
csak az zavarja, hogy magát képtelen
elhelyezni egyetlen behatárolható
felületen, lapokra tépődik, így lehet 
önmagánál több, sajátos részleteiben,
egymástól távoli pontokon, egy-egy
könyv közé helyezve, alig lóg ki csak,
mivel biztonságosabb, ha nagyobb 
lapok alá vagy borítók közé simul, 
mintha ő maga nem is, csak mindennek
mint szerves részlete volna. Mert csak
így érdemes élni, nem? Nyomot hagyva
magunk után, mások lapjai közé csúszva.

Áfra János





45

III. 

„szaggatott piros vonal” 
(Marno János) 
– kiteljesedés –
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Vörös István: Tükör, kalap, hajó
Áfra János: Föld, víz, levegő

Szentmártoni János: Válasz a kérdésedre
Papp-Für János: a tükör impressziója

Marno János: Azt hittem: vas
Závada Péter: Zúgás

Szálinger Balázs: Hétfő éjjel az Üllői úton
Jónás Tamás: Ébredés

Korpa Tamás: Mikor távozik a sietség II.
Balogh Zetas Péter: Sejtműködés

Rostás-Farkas György: Álom és valóság
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TÜKÖR, KALAP, HAJÓ
               

Ajándékok Áginak

Tedd fel a víztükröt a falra.
Nézz bele. Nézz bele még egyszer.
Arcod magasságában halak 
úsznak, pirosak és feketék,
az egyik pikkelyes hasát 
mutatja. Vízinövényeket
látsz a hajadba fonódni.
Vedd le a víztükröt a
falról. Pucold meg. 
Elveszel benne, mint
a bűvész kalapjában.
Csillapíthatatlan hason-
latok ráznak, hajón ülsz,
a táskádban zsebtükör, látja 
magát a rúzsod, a szemceruzád,
zöld szalag van a hajadba
fonva, a nyakadban
halforma ékszer.

Egy gyűrűt dobsz a tükörbe
és utána ugrasz. Merülsz
a patakmeder felé. És jönnek 
sorban a képek, a falról a
Milkovics házaspár, egy régi
madonna, jönnek a cserepes virágok,

Vörös István
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a két telefon, az ebédlőasztal,
amin még ott a félig evett
torta, jön az éjjeliszekrény.
Arcod magasában halak úsznak.
Már nem vagy egyedül. 
Hátulról befogom
a szemed. Elveszel benne, 
mint a bűvész kalapjában.
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FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ

Az erdő már készíti fáit,
a talajt tölgyek lazítják fel,
a föld érzi kitaposott útjait,
csapások találkoznak rajta,
és egy harmadik irányban

összeadódik a lépések súlya,
zápor gyorsítja a szívverést,
felerősíti a lábak ütközését,
elmos nyomokat, illatokat,
és az erdőút visszanyeri arcát.

Egy kilincs kész az érintésre,
bőrünk készül az izgalomra,
a talpakat csempe fogadja,
heverő a ledobott ruhákat
és a mozgás nedves illatát,

egy óráig tart az egység,
de amikor kinyitom az ablakot,
még együtt mozog a függöny
a közeli fák ágaival, mintha 
most is szabadok volnánk.

Áfra János
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VÁLASZ A KÉRDÉSEDRE

  feleségemnek
„De én tudom:                   

  a legnagyobb realitás                   
  az öröklődő látomás,                   
  a látomás a dombról, a napról,                   
  az önvédelemért megfogant szavakról,                   
  az emberről akinek megmosom a lábát                   
  s a szent helyekről elkorbácsolom                   
  s meghalok érte szívesen,                   
  mert gyerekként bolyongva a nyárban                   
  megérintett a sorsa,                   
  nevén neveztem –                   
  nem idegen.”                 
   (Szécsi Margit: Az 1935-ös üveghattyú)

Mert lámpát gyújtottál szobasarokban,
mikor a várost leoltották bennem.
Mert nem halálommal, csak életemmel
kell mindezért apránként megfizetnem.

Mert ha eltévedtem, mondtad, út van ott is,
ahol nem jártam már százezer éve.
Mert ünneppé varázsoltad a szerdát,
a hétfőt, keddet vasárnappá téve,
mert csütörtökön is öleltelek,
és megnyíltunk szombaton mind a ketten,
s mire észbe kaptunk volna éjjel,
kertedbe kikötött pénteked lettem.

Ne, ne okold magadat mindezért. 
Már túl sok mindent éltünk meg hozzá.
Látod, én voltam mindig az ostobább,
s ha lázadna bennem a téboly, szólj rá.

Szentmártoni János
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Mert gyümölcsöt teremtél ott, hol a szám
csak kininkeserű emléket kóstolt.
Mert bátor voltál és gyermeket szültél
annak, ki vas-szívű egeknek hódolt.

Mert hajnal lettél ott és akkor, ahol,
mikor én bárányterelő alkonyat,
nem kérdezted, ki vagyok, honnan jöttem,
rám tártad napként fehérlő arcodat.

Mert elhagytál néha, elhaltál bennem,
mint furulyaszó, ha kétes szirtre ért,
elpazaroltam figyelmed vagyonát
botokkal piszkált, rozsdás fillérekért.

Mert megmutattad: a test is isten,
szánalmas héjából ha kikel a hús,
és fölgyullad, a gyönyör bárhol érje,
hogy az öröm egyáltalán nem gyanús.
Mert újra fájni kezdtem, lélegezni,
sírva, nyüszítve kívánva melledet,
elviselni hiányod káprázatát,
s hogy csókod a nem-lét, a nem-lehet.

Mert lámpát gyújtottál szobasarokban,
mikor a várost leoltották bennem.
Mert nem halálommal, csak életemmel
kell mindezért apránként megfizetnem.
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A TÜKÖR IMPRESSZIÓJA 

hajadat igazgatod a tükör mögötti csöndben,
fésűd láthatatlan íveket rendez a semmibe,
néha egy pillanatra megállsz, mintha ott 
sem lennél, kételkedsz a porcelánhideg éj-
szakában. csak az angyalok képesek ilyen 
csöndben lenni. eltávolodik tőled a tér,
végképp magadra maradsz, aztán kezed lendül,
még egyszer beletúrsz és felejthetetlenül 
a füled mögé simítod az elárvult tincseket.
én csak nézlek a metsző résen át, észrevétlen
vagyok, tanácstalan hunyorgok valahová kívülre 
szorulva, ahol már biztos nem veszed észre,
mennyire szégyellem, hogy csak ennyire szeretlek.

Papp-Für János
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AZT HITTEMM: VAS

amikor láttam
hogy nem az: elhajítottam
amit én csinálok
az kifogástalanul

elszigetelt
jó nehéz vasreteszek
MEGÉRKEZETT A KÖNYV
(az ember azt hihetné, hogy könyvet ír;)
Tudja-e valaki igazából
mit jelent az elsötétítés?...
vékony kislány volt fekete
testhez simuló ruhában

ÖSSZETANULHATTUNK VOLNA
jó nehéz éles vasrepeszek
s egy szaggatott piros vonal
körbe az öntöttvas-ágy helyén
hangomból elszáll az elevenség
mintha most ébrednék rá
hogy a kis rudacskákat
kár volt meggörbítenem

vékony kislány volt hosszú se-
színű haja csapzottan tört
meg a behúzatlan matracon
javában bárkié lehetett
elragadtatottan sugárzón
elfúló lélegzettel
(akár egy olyan bicikliről
aminek nincs váza)

Marno János
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így szólal egy reszelős női
hang a nyakamba hátul:
EMLÉKSZEL AMIKOR EGYÜTT
JÁTSZOTTUNK ÉS BEALKONYODOTT
teherbe ejtettem a kislányt
aztán eltűntem
mivel a rendőrség
akkor már mindenütt
a sarkamban volt

AZÓTA LÁTSZOM ENNYIRE
NYÚZOTTNAK MINT AKI ALSZIK

előttem a nyers sűrű kávé
melyet úgy kéne szürcsölgetnem
hogy szerszámzajnak hallatsszék
miközben egy véres polcról
valaki ennél még hasonlóbb
dolgokat rakosgat ide ki
s én végig nem nézek föl rá
mert tudom hogy telefröcskölné
akkor jóddal a szememet”
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ZÚGÁS

Az udvaron deszkákat fűrészelnek.
Látod, egyszer mindennek vége
szakad. A napfényes műteremért
cserébe egy pince is megtette volna,
de rosszul hitted: nem ismertem
az épület vezetőit. Abban a pózban
akartál szeretkezni, ahogy azon
a festményen láttuk, este a házibuliban
egy fiúra azt mondtad, preraffaelita
arca van, persze egyikünk sem tudta,
hogy az pontosan mit jelent. Úgy
képzeltem, hogy addig simogatlak,
amíg fényesre nem kopik a bőröd,
mint a régi érmék, ónezüst kupák,
vagy annak a köztéri szobornak a melle.
De az időt mintha akkor letüdőzték volna
és azóta lent tartanák: emlékszem,
hajnalig feküdtünk mozdulatlanul
apád ágyán. Szavaid elevenen élnek
bennem: udvaron a frissen fűrészelt
deszkák szaga.

Závada Péter
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HÉTFŐ ÉJJEL AZ ÜLLŐI ÚTON

Faltól falig ráérős pincerendszer
Mázas és bordázott falszakaszokkal,
Amelyeket lassan kiismerek
Sötétben is, mert viszed a kezem
A tegnap kihagyott mise helyett
Szorosabb, bölcsebb, mélyebb hagyományú
Oszlopsorok közé, s ahol elérlek,
Térden álló fiút látok beléd,
Aki egy férfit lát fiúkorában,
Olyan férfit, aki olyan fiút lát
Beléd, aki benned tökéletes.
Árkádjaid közt a történelem
Legföljebb egy mellékoltár talán,
Államiság és népirtás talán
Még annyi se, a hazaszeretet
Legföljebb egy szőnyeg, mely a halandót
A főalak méhed felé viszi,
S kiporolják, ha eltűnik a nép.
A tudás csak árnyék a szobrokon,
A tudásvágy csak fény, ami veti;
Benned belül semmi sem isteni,
Ami rajtad kívül mindenható.
Átélhetővé teszed és megáldod
A combjaid közé vetett világot,
S én egy senkit hozok – kint még teremtő
Voltam, bent egy térden kúszó teremtmény,
Hajótörött, aki a mécset őrzi,
S megjelenik, ha azt mondod: legyen fény.

Szálinger Balázs
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ÉBREDÉS

Szöknek a szőkés hajnali álmok 
résnyire nyíló szem kapuján át. 
Barna szemedben kerge hiányod, 
felkutatom tudatod paripáját.
Én nyitok ajtót szádon a számnak, 
bőröd alatt, remegő tenyeremmel 
feltérképezlek, csodatájat: 
dimbek-dombok, s néhol a tenger.
Felreppenne hasadról az éjjel 
rátelepült félelmetes angyal. 
Nem hagyom, átölelem, hadd féljen, 
rávasalom testedre hasammal.

Jónás Tamás
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MIKOR TÁVOZIK A SIETSÉG II.

a sietség, ami alatt összegyűltek, mikor nyíltabbá váltak
az indítékok * a sietség egy felkavart franciaágyból *
ásatás a saját hálószobában * a sietség, aminek összeköttetése
van a csípővel * amit a fej nem követ, csak narancsmag
méretű verejtékcseppek gördülnek le róla, mert a fej
tájolása másmilyen * ismer habozást és árnyalatokat ismer
felségjeleket * sietség a portalan ágyékkötőktől, a frissen
letépett fügefaleveleken * az egymásba áztatott
körvonalakon * hogy egy körvonal milyen törékeny *
a sietség, ahogy a mellbimbók előbújnak 
az állólámpa vérvörös fényéből tele mondanivalóval *
a kisajak bemelegítése, csigalassúsággal, a sietség *
a halmozás * anyajegyek monogramjai * a sietség
saját szája íze szerint * nem a mélyen alvók pózában ez a
mozdulatlanság, ez a sietség * nem a városmagban
egy pihenőpadon * nem a labirintus agglomerációját
átszelő villamoson, nem az éj sietős *
csak kezdet volt, tapogatózás, sietség, az érvelés ideje
csak egy kiszivárogtatott név * a név előszele *
sietség, ahogy a belső óra észrevétlen porlik el,
ahogyan narancsmag méretű verejtékcseppek araszolnak *
csak sietős léptek a parkettán * a sietség, amíg az 
összepréselt fasorból parketta lett * a sietség,
ami alatt összegyűltek * ó dehogy a sietség

Korpa Tamás
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SEJTMŰKÖDÉS

muszáj oxigént felvenni 
a sejtműködéshez, minden 
más választható – hallotta
egy tévéműsorban,
de amikor egy kávézóban össze-
futott velem, nem tudta, hogy
már más sem, s úgy fog
rám gondolni, mint a létezés
nélkülözhetetlen forrására,
fuldokolni fog a hajnali
órákban, amikor nem írok 
vissza neki, levegőért
kiált, pedig nekem is ő
jár a fejemben, különböző
pózokat képzelek el a zuhany
alatt, amikor magamhoz nyúlok,
a mellemet fogom az egyik
kezemmel, a másik-
kal meg őt formálom
a csiklóm köré,
jó belegondolni,
hogy most én vagyok 
felül, játszhatok vele
nulla-huszonnégy, amióta
elmondta, különleges
vagyok, s a létezéséhez
oxigén kell

Balogh Zetas Péter
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ÁLOM ÉS VALÓSÁG   

Úgy szerethesselek 
hogy mindig Te lehessek
örök álom és valóság 
belőled fakadó imádság
egy legyek veled 
nappal és éjjel 
testemben legyél a vérem 
virrasztó lámpaként 
szerelmed 
boruljon fölém   
Engedd, hogy legyek 
eged és földed 
szomorú felleged 
édes gyümölcse méhednek 
én legyek néked 
talpad alá simuló utad 
melyről nem térhetsz le soha

Rostás-Farkas György
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TÉVEDNI LEGALÁBB

Meséltem neki a Szív szútráról, erről
a buddhista szent szövegről. Mondtam,
hogy az ürességről szól – rosszul emlékeztem
persze, bár valami ilyesmiről – és soroltam,
hogy az üresség az üresség, nem indulás
és nem nem-indulás, nem boldogság és
nem nem-boldogság, nem keletkezett és nem múlik,
és ez van a szívben – ezt mondtam, és hogy szerintem
ez nagyon szép. A kádban feküdtünk, forró volt a víz,
lejjebb csúszott a melléről kezem, biztos
beszéltem tovább. Én csak meztelen voltam,
ő gyönyörű. Azóta tudom, hogy rosszul
emlékeztem, a Szív szútra eléggé más.
De ragaszkodni kéne a tévedésekhez is.
Mostanra megint másképp emlékszem,
pedig olyan biztos nincs benne, hogy
nagyon finom voltál, köszönöm,
vagy hogy pusztulok nélküled,
ez van a szívben. Egy ideje megint csak
tusolok, hideg vagy forró, mindegy.
Róla meg mondanám, hogy volt valami
nagyon szép, de pont innen tudom,
hogy rosszul emlékszem.

Simon Márton
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IV.

„Sikoltozol, ha hallgatok”
( Jónás Tamás) 

– szakítás, vihar –
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Molnár Krisztina Rita: Árnyéksimogató
Szentmártoni János: Szerelmes vers

Tóth Krisztina: A szerető álma
Jónás Tamás: Novemberi embertelen

Kemény István: Midlife crisis
Balogh Zetas Péter: a nyakkendő dőlésszöge

Juhász Tibor: Szuronyok gödre
Simon Márton: Kínai

Áfra János: Kevés leszek
Vécsei Rita Andrea: válasz

Balogh Gyula: Biharban maradt 
Kun Árpád: Menekülj!



66

ÁRNYÉKSIMOGATÓ

A királylányt a palackba zárta,
úgy nézegette – milyen szép.
Aztán sötét lett. 
Aludni tért hát kicsinykét.

És a sötétben, a palackban benn,
kilopakodtak a démonok. 
Mert a démon, mint aki nincsen, 
csak mint az árnyék, úgy mozog.

A Gyenge Démon és a Gyáva.
Aztán a Lenge. Meg az Árva.
Jött még az Irigy. Vele a Durva.
Végül az Ócska, Olcsó Kurva.
Nahát. Épp heten. Heten voltak.
Elszántak. Kicsik. Torzonborzak.

Küzdöttek. Mert sok forgott kockán.
„Élet vagy halál! Mi lesz, királylány?”
Nekiestek. Csípték és rúgták.
Karmoltak. És a haját húzták.
Csúfolták: „Na, te ártatlan bárány!
Mit csinálsz majd, ha itt lesz a sárkány…?”
A királylány ült. Ült megdermedve.
Mintha kőből vagy ólomból lenne.
Orrát facsarta az árnyak bűze.
Viszolygott. És tudta, hogy ez a bűne.

Molnár Krisztina Rita
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Meg az, hogy ennyire sokáig tűrte.
Zúgott a feje. Forgott a gyomra.
És nőtt a láza. Fokról fokra.

Hogyan is téphetné darabokra
a hímzett szoknyát, hogy rájuk adja?
Hogy simogassa, vidítsa őket?
Hogy fésülgesse az esendőket?
Hogy szelídítse, hogyan szoktassa 
a hét kis démont a fényre, napra?
És tudta, 
               tudta, 
                        tudta, 
                                 tudta,
hogy ha tudna velük, ha tudna, tudna
valahogy együtt
                          kézen fogva – 
nem lenne többé a palack foglya. 
A sejtek lángra kaptak benne.
Fogalma sem volt, hogyan lehetne.
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SZERELMES VERS

Azt kéred, nyüszítsek,
gyűrődjem alátok,
kínban táncoltasson
e szerelmes átok,

tövestől csavarjon
poklomig és vissza,
fulasszon magamba
tengerként a tinta

- vér helyett folyatom,
hiszen nem is lélegzem,
észre sem veszem, hol,
mikor mit vétkeztem,

legyek száj- s kalandhős,
ördög, legyek férfi,
ki érintéssel a
fát is megigézi,

de célomat így se
érjem el – hátha fáj,
vonyítsam a remény-
telenség válaszát,

hogy hiába alku,
hiába áldozat,
robot és félelem,
megtűrni másokat,

Szentmártoni János
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égjek tovább, hogy szí-
vem már fekete kő,
forgasson bátran e
ceruzahegyező,

fúródjam, kopjak el,
önmagammal telten,
éljem át nőként is,
mit én követeltem,

és forgácsaimból
támadjak fel aztán,
s tán elhiszed, hogy nem
hiába utaztál

velem eddig, e vég-
telen csöndességbe,
magányunk ágai
összeérhetnek végre…

Hogy vak illúziók
délibáb-hőseként
nem hagytál, köszönöm;
csupáncsak tőre ért

durva megszokásnak,
s úgy éreztem, ennyi,
egyetlen szívvel nem
lehet megfelelni…

vége. Isten elte-
metett… részeg vagyok...
mert most fölemelnek
szent hétköznapok.
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Túl az üveghegyen,
a pusztító álmon,
hogy egyedül kell ma-
gamat kitalálnom;

lehet, hogy késő, le-
het, közös hajnalunk,
nem látszunk még, de kösz,
jelentem, megvagyunk;

már időd sem kérem,
eleget fosztogattam,
tovább nem rabollak,
mindent visszaadtam.

Különös hangszert, gyűj-
teni foglak inkább,
akkor is szólj nekem,
ha szemem már nem lát.
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A SZERETŐ ÁLMA

Palotaőrnek jelentkeztem, szép volt a háza népe,
akárcsak ő maga: gyermekei szőkék, nyúlánkak.
Domboldalon feküdt a ház, egy árnyas utca vége.
Integettek a kerítés előtt, már vártak.

A kutyájuk egykor az én kutyám volt. Vittem egy rajzot,
hogy megmutassam, milyen kutya volt régen.
Szerettük egymást. Tervezgettük, hogy majd ott
élünk mindannyian, teaszín békességben.

A feleség vak volt, a fehér lépcsőt sikálta,
ő meg rámutatott és azt mondta, a feleségem.
Ahogy lehajolt hozzá, csupa gyöngédség volt háta,
én pedig vártam, hogy a tetőtérbe fölkísérjen.

Ott éltem velük, napernyőket hordtam a kertben,
ez volt a munkám, és vigyáztam a gyerekekre,
miközben éjjel-nappal, erőmön felül szerettem
a széles, fehér lépcsőkön járva-kelve.

Aztán egyszer zivatar támadt, hordtam be kintről
a játékokat és kispárnákat a teraszra,
és mint aki végtelen, üres könyvből tekint föl,
hirtelen rádöbbentem, hogy mindennek semmi haszna.

Fejüket akkor levágtam és kimosott üvegekbe
helyeztem gondosan, mindet arccal előre
a márványlépcsők szélén, arra is ügyelve
hogy ki ne löttyenjen közben a vér a kőre.

Tóth Krisztina
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Sírtam is, azt hiszem, de tudtam, hogy nem vagyok őrült,
hogy az ő nézésétől fordultak a dolgok át,
és fájt, hogy nem láthatom többé nemzéstől megdicsőült,
verejtékflitteres, ünnepi homlokát.
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NOVEMBERI EMBERTELEN

Nem voltál semmi, mégis úgy maradtál. 
Már látszatnak is túl kevés. 
Terved se volt, csak egy repedt tál. 
S te gyűjtő, rosszul képzett ékszerész. 
Ha felragyogtál, rögtön elragyogtál 
s lett szürke szív az otthonod. 
Már semmi sem nagyobb a haragodnál. 
Sikítozol, ha hallgatok. 
Kis koronád már tavaly elcserélted, 
vezér akart lenni a rab. 
A tolvajok, tudják, csak egyszer élnek, 
s a vakok halnak csak meg hamarabb. 
Nem mint levél, nehéz golyó zuhansz most. 
És fájdalmas nekünk a koppanás. 
Bár nem ismerte ő sem jól a hasznost: 
már nem kíván téged Jónás Tamás.
A félelem gaz, és a múlt üres kert. 
Mitől is féltél, drága gyom? 
Tanulnod kellett volna pár ügyes cselt, 
cipeltelek hat évig hátamon. 
Ahogy beszéltél, és amit beszélt a csended, 
épp semmi volt, volt hát vita min. 
Habár akartál, léleknek, se testnek, 
te nem lehettél antihisztamin. 
Találtál pénzt, rozsdás, lyukas schillinget, 
rohantál boltba, s megtudtad, mit ér. 
Hiába vágytad, nem voltam bilincsed. 

Jónás Tamás
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De vállaltam a kínod mindenért. 
A tél nyugalma hozta meg a lángot: 
tavasszal ebből lett az olvadás. 
Gyötör, de már nem enyém a hiányod. 
Már nem figyel téged Jónás Tamás.
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MIDLIFECRISIS

Az iskolában okos kamasz lányok
nem hiszik el a holokausztot.
Szívem, mit csodálkozol,
te meg engem tagadtál meg!
Én azért éltem, hogy emlékezzünk,
jó sok hibával, de mégis azért,
te nekem éltél, ennek most vége:
már az új játékaidnak élsz.
Én tudtam, hogy bármi megtörténhet,
de más történt: hogy elvesztettelek.
Ez nekem is jó lecke volt, te viszont
nem lehettél volna felelőtlenebb.
Mert én tudtam, mi kell az ostobáknak,
de csak addig, amíg te bennem hittél.
Most majd szétszedik megint a világot,
és én hagyni fogom, mert megtagadtál.

Kemény István
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NYAKKENDŐ DŐLÉSSZÖGE

az asztalon hevert
a nyakkendőm, egy órával
ezelőtt dobtad le
rólam, próbáltuk
letapogatni a közös
pontokat, 
mint egy fénymásolón
végigpásztázó fény,
nyelvet festettünk
egymás bőrére,
mert csak így lehet leképezni
magunkat, nem? 
egymásban keresni 
a fájdalom kisüléseit,
ami szinkronba hangolja
lüktetésünket,
s mint az a gép,
én úgy nyálaznám
végig bőröd papírfehérségét

Balogh Zetas Péter
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SZURONYOK GÖDRE

Szuronyokkal van teli az érzéseink gödre,
testünket nem lehet már kimenteni belőle. 

Mozgolódunk egy kicsit, de fáj minden testhelyzet,
alkalmas pózba ember így el nem helyezkedhet.

Innen az kerülhet ki, akit kivisz a másik,
kinek önmaga saját maga miatt nem számít,

kinek lényegében ott a társa akarata,
és szuronyokba dőlni mersze van, nem csak szava. 

Viszlek, cipellek, mégsem tudlak megmozdítani,
meztelenséged szakad, véresek hajad kócai, 

ha a gödör széléig vinni el is tudnálak,
az én életem terhe lenne onnantól nálad. 

E teher alatt erek pattannak, agyak vesznek,
megkergül csordája a szívnek, az értelemnek,

nem lehet tudnom már, hogy mit tennék e súly nélkül,
amit tartok még, de a külvilág beleszédül. 

Félek, ez már így marad, hogy nem megy majd egyedül,
melletted lenni majd e súly nélkül is sikerül?

Szuronyokkal van teli az érzéseink gödre,
egyikünk sem fog épen menekülni belőle.

Juhász Tibor
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KÍNAI

A kirakatban lévő asztalhoz ültünk
végül. Üres egyébként ez az egész.
Az étel ehető, de inkább csak
beszélünk, így, hárman:
mi ketten meg a tulaj, aki tőlünk nem
messze járkál, és egy érthetetlen
nyelven hadar a mobiljába.
A falon tükrök kirakva, körben,
mintha öröm lenne magunkat nézni;
és nem történik semmi, ha kérdik,
majd azt mondjuk, beszélgettünk;
te elmesélted, hogy Keleten
valahol, nem tudod pontosan, hol,
úgy kell enniük a nőknek, hogy nem érhet
étel az ajkaikhoz. Ott arrébb átjött a
felhők résein a nap, szemembe süt,
de mindegy, sokáig csak nézlek aztán;
vajon tényleg nem vetted észre, hogy
két napja nem értem hozzá a szádhoz.
Beszédünk mögött valaki egy
érthetetlen nyelven hadar,
szembenálló koszos tükrökben
egy közhely, meg mi ketten.
Ha már nem kellett, legalább
mondd meg, mi volt ez.
Tudjam, miért fizettem.

Simon Márton
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KEVÉS LESZEK

Szemedbe néznék, de talán kevés leszek,
ezerféle zaj bömböl, furakszik közénk,
és nem csak a zene, a pupillád is hideg,
szégyenöröm, hogy egész nap veled.

Szégyenöröm, hogy egész nap veled
lennék, mint lenni csak egyedül lehet,
és hallgatnám melleden át a szíved,
a visító zuhanyrózsát végigszántva.

A visító zuhanyrózsát végigszántva
a pórusokon, félelmet súrolnék le rólad,
vágyat ölelésben dörzsölnék bőröd alá,
zuhanyzó üvegén törném a számat.

Zuhanyzó üvegén törném a számat,
ahogy hozzád dőlök, átkarolom lábad,
de csak a levegő fogy, ahogy tisztulsz, 
és köréd szilárdul velem az emlékezet.

Köréd szilárdul velem az emlékezet,
minden kedves és fáradt mozdulattól.
Felejtésre ajánlott, kipróbált gyógymódok,
ezektől nyílnak még kitölthető terek.
Ezektől nyílnak még kitölthető terek 
a nőben, ha a szeretet belül talált helyet. 
Bevált terápiák félrevezető leírással,
hisz átoperálhatatlan, ami benned sikerül.

Áfra János
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Átoperálhatatlan, ami benned sikerül 
belőlem, mint ébredő állatban az első álom, 
szunnyadó emberben az élet. Átmenetileg
minden hordozó egy elhordható benyomás.

Minden hordozó egy elhordható benyomás
a létben, mennyi kedves szó esett félre mellettünk 
így, észrevétlenül. Közben a legapróbb félelmek is 
bevésődtek. Saját erdőnk ráncos oszlopai.

Bevésődtek saját erdőnk ráncos oszlopai
a bőr alá, az arc elé, a hang mögé és a szembe.
Vajon kibírják ezek a nézések az öregedésem?
Felolvasol, és szemüveged kedvesen billen.

Felolvasol, és szemüveged kedvesen billen félre,
mikor öledbe hajtott fejemen az első szürke hajszálat 
észreveszed, hiszen őszülni már nem lehet akárkivel,
most végre szemedbe néznék, de talán kevés leszek.
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VÁLASZ 

én csak kérdeztem, válasz, az nincsen.
   egy válasszal előbb adós vagy.
jellegzetes nem-válaszolás megint.
ráutaló magatartás.
   arra utal, hogy rólad aztán nem derülhet ki semmi.
meg arra, hogy minek kérdezni.
   komplett szar vagyok, vagy még jobb, ha nulla.
logikai ellentmondás.
   olyat nem ismerek, hogy logika. 
merő ellentmondás minden.
amit teszel, és amit mondasz.
   nem teszek semmit, és nem mondok, máskor azt mondod.
   ez persze nem mindig volt így.
három éve van.
   a helyettem tudás szabadegyeteme.
   a módszeres, művészi félreértésé.
direkt, mert három éve teszel rám magasról.
   rég elástam azt az időt.
   elástam volna. ha nem bontanád ki napról napra újra. 
sehogy sem igaz mondatok.
nincs módszeres félreértés.
   csak azért, mert válasz sincsen.
csak mismásolás.
csak tökéletesen értelmetlen válaszok.
   egymásnak merőben ellentmondók, nyilván.
én nem kérdezek többet. 
   mégis hogy van ez. 

Vécsei Rita Andrea
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   benyomtál engem egy zsákba,
   nem vagy hajlandó kinyitni a száját.
   dobálod be ugyanazokat a szavakat.
   hogy fejbekúrjanak.
   a zsák száján benézni eszedbe sincs.
   hogy mi van ott velem.
   három éve szarsz bele. 
   sajnálom, elrontottam.
   hazug vagyok, őszintétlen.
   kihasznállak, lenézlek.
   nincsenek válaszok.
   ilyen vagyok, ilyenné lettem.
   majd mondd, kérlek, hogy tessék, most elismerted.
   igen, parancsolj velem.
   elismerem.
   látod, micsoda nyíltság.
   ezt érdemes megjegyezni, jegyezd fel, május 24.
   az órát is, 10:30.
   ekkor voltam évek óta a legőszintébb.
   most már akár szerethetnél is, nem fogsz.
   nem, ezzel sem mondok semmit.
   semmi, amit mondok.
   nincs, nem maradt benned más, ez tölt ki, a vádolás.
   meg az, hogy ócska neked a világ.
   éjjel mégis nemhogy szív alakú,
   de piros plüss napszemüvegben parádéztál.
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BIHARBAN MARADT

Mint egykoron a büszke Babilon
fölé angyal emelkedett
intésére a Jóknak,
akképpen szállt a bihari tájra
a minap egy múzsa.

Fekete szoknyában,
öröktől vágyott,
de érezte, hogy itt
körbezárja valami a nagyvilágot.

Talán az eső friss csöppje,
feszül a világ és közte;

hogy ittléte mégse legyen,
mint sas a hegyen, lebegve,
ropta a táncot, kacéran, nevetve:
a jobb lábát kicsit balra,
a balt pedig jobbra húzta,-
és mire aléltan észrevette:
előtte- mögötte bezárult az utca.
A Berettyón túl vonat lassított.
Néhány festő 
festett komor, bihari éjszakát,

Balogh Gyula
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költők fülébe 
csillagok jajkiáltása,

és Biharban maradt, mint
hallgatag hírmondója Babilonnak.
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MENEKÜLJ!

Ha egy nő fogyókúráról kezd beszélni,
hörpintsd ki a kávét, és menekülj!
Ha egy másik kikezd veled, és miután 
összejöttök, kijelenti, hogy nem kacér -
dupla adag zabot adj hátasodnak este,
másnap hajnalban föl a nyeregbe, és menekülj!
Ha egy harmadik, valami levelibéka,
pár melletted töltött év után valóságos
díva lesz, mindenhol férfikoszorúban -
semmi türelem!, cilindert fejbe, sétapálcát
kézbe, az első konflist leinteni, és menekülj!
Ha a negyedik, számtalan gyereked
anyja, egy reggel a kifutott tej fölött
kifakad, hogy hónapok óta nem élvez -
ne tépelődj, hogy ezt te hónapok óta tudod,
nincs gyógyszer, keresd ki a keresztúton
a táblát, hogy „anyám”, és menekülj!
Ha az ötödik, hatodik, ezredik bevallja,

Kun Árpád
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hogy álmában megcsalt, ne legyenek
kétségeid, hogy ezt ébren is 
megtette - mielőtt összezavarodnának
a méretek, hagyd magad mögött Liliputot,
Gulliver, és menekülj! Ha kiderül,
hogy szűz, ha az, hogy egy ordas,
ha bálványozza az apját, ha téged,
ha Mikes Kelement, ha az ő palacsintája
a legjobb a világon, ha minden
éjszaka csütörtök éjszaka, ha minden
éjszaka mintha Gagarint lőnék ki,
ha koporsóban is, ha tulajdonképpen
férfi, ha tulajdonképpen te vagy nő -
menekülj, menekülj, menekülj!
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V. 
„A szépség szomorúságot zabál” 

(Ughy Szabina) 
– egyedüllét, magány –
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Szentmártoni János: A Halál és a Szűz
Juhász Tibor: A közös dolgok tőkéje

Korányi Mátyás: Szombaton
Ughy Szabina: Határsértők 

Oravecz Péter: Pillanat
Magolcsay Nagy Gábor: Lakatlan Hold

Vörös István: Az elcserélt harisnyanadrág
Molnár Krisztina Rita: El ne

Závada Péter: REM
Kemény István: Elkésett szerelmes dalocska
Balogh Gyula: Az árnyékát vesztett ember 
Simon Márton: Szeretnék lenni, de nem

Tóth Krisztina: Csillag





91

A HALÁL ÉS A SZŰZ

                        Egon Schiele emlékének

I.
Amikor vőlegény voltam, úgy képzeltem, fejem helyén a nap forog.
Vakító szemekkel bámultam rád – s magamba vissza.
Sziklák közt táncoltam, mint a részeg, tengertől gyűjtve áramot.
Ha roskadtam is, könnyeim nem titkoltam el.
Amikor szerzetes voltam, úgy hittem, Istennek kell adnom,
amit addig össze, majd szanaszét söprögettem.
Hogy Ő gyűjt majd egybe, szavaim nyáját,
s a szót, mely téged is megnevezni képes, annyi eltitkolt szégyen,
annyi eltitkolt magány után.
Amikor koldus lettem, mindenem odaadtam. Hogy még egyszer
halljam, lássam hangod, tested káprázatát,
amely ma is még altat, ha olykor lázak vadvize ver föl,
folytatni ott, ahol el se kezdtem, az álmot.
Mióta halálba nyíltam, mint gyanútlan ember,
istenek asztaláig tolva föl fejem: irigyelt hallgatásom,
csak ölelni tudlak, mit sem adva; szerelmem vadjait,
amik úgy zörgetik föl halandók nyugalma erdejét,
ahogy én csörtettem álmaid hajnalán.

Szentmártoni János
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II.
Amikor ribanc voltam, úgy kértem az Istent,
húzzon ki bűneim iszonyából:
nem volt rá szó; mind rád pazaroltam,
ne vígy több kísértésbe, elég a neked szánt oltalom,
a testem pitvarában melegített fészek.
Amikor hulló dió voltam, rigónak láttalak,
s hittem, csőröddel lényegemig elkopogtatsz,
kieszel belőlem mindent, ami fontos,
fiaid közt osztva szét gyönyörűszép önmagam.
Amikor hajléktalan voltam,
s arcom bohócfoltján tündökölt a bor,
hálósipkám szememig húztam,
s kapualjak bástyatövében vártam érintésedet:
a kegyelemdöfést.
Mióta újra szűz vagyok: félrerúgott madárkatest,
úgy ölellek, mint még senki, karom-sincs-karommal:
ágrólszakadt vőlegényét az életén átüldözött.
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III.
Talán eltűnünk hirtelen, akár az erdőben a vadnyom.
Nincs szerszám, műszer, mítosz…
mely bokánkból krisztusi vért fakasszon.
Szögelnek egyre mégis, önnön sorsunkba vissza.
Ölelésünk irigyli mind, ki gyáva.
Ki csupán a holnapig ölel.
De aki az örökre tárja karját,
mindent vállal. Még akkor is,
ha csupán halála jön el.
Tudjuk, hogy nincs bocsánat.
Szűkölésünk bárki is hiába várja.
Virradjon rá s borítsa be
tündöklő kudarcunk széttáncolt, 
összegyűrt, piszkos-zöld uszálya.
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A KÖZÖS DOLGOK TŐKÉJE

Ezeket a száraz vacsorákat kellene
megszeretni, hogy azt együk,
amire igazán éhesek vagyunk,
ne csak a morzsálódó és ne csak
a karikára vágott anyagot,
mely telített gyomorral ültet aztán a tévé elé.
Élvezni kellene a rövid szeretkezéseket.
A kapkodást, hogy a következő fáradtság
magyarázhatatlan súlyával ne hagyjon annyiban,
és maradjon erőnk visszafonni
a nyakunkra tekeredő ernyedés tagjait. 
A próbálkozások közepette viselni
kellene a csömört, hordani,
mint évek jutalmát, mely csillogva
húzza le fejünket a közös
dolgok tőkéjére.
A legélesebb késtől is mállik a kenyér.
Amire igazán éhesek vagyunk,
nem gyártják sehol. Rúddá formázott
májunkat harapjuk mellé,
hogy a filmre elfogadjuk magunk.

Juhász Tibor
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SZOMBATON

Végül is a semmittevés dönti el. 
Hogy ki az, akivel akár ezer évig. 
És ami nem írható le semmivel: 
a megszokás. Hogy mindent meg lehet 
szokni benne, sőt, végül megszeretni. 

Végül is a dologtalanság dönti el, ennyi. 
Mikor csend és nyugalom vesz körül, 
az ember alszik, elterül, sétál, nézelődik. 
Felemelő a tespedés. Azt mondják sokan, 
„semmi ez”, pedig nem is kevés 

energiánkba kerül igazán befogadni 
a másikból, ami nem isteni. 
Próbáljuk egymást inteni, 
egymásnak búcsút inteni, 
de sosem indul el a vonat. 
Aztán kerüljük a pályaudvarokat. 
Végül kikötünk egy lakatlan szigeten. 
Két hajótörött, töretlen világegyetem. 

Korányi Mátyás
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És akkor elhomályosulnak a csillagok, 
érkezik a Teremtő Alien. Végül is 
a hetedik nap dönti el, mikor megpihen. 

Mert minden sabbath szabad. 
Nem marad más, csak istenfélelem, 
kiismerhetetlen szeretet és kurázsi. 
Végül is a lélek dönti el. És minden 
döntés pont(.) egy megalkuvásnyi.
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HATÁRSÉRTŐK

A szerelem nem végcél,
csak ideiglenes tartózkodás
ismeretlen országokban.
A boldogság határát piros vonal jelzi.
Minden lépés egy rákérdezés,
vajon létezik-e még valami,
amelyhez nem tapad fájdalom.
A válaszok pontossága szinte már kegyetlen:
a szépség szomorúságot zabál.

Ughy Szabina
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PILLANAT

Az állólámpa vigyázzban őrzi álmod.
Vesszőből font kalapján
sárga fényt szitál a falra.
Ablakrésen át
az utca árnyai ágyadba szöknek,
lombsusogással takarni be
meztelen hátadat.

Oravecz Péter
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Lakatlan Hold

Magolcsay Nagy Gábor
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AZ ELCSERÉLT HARISNYANADRÁG

Amikor leültem, hogy harisnyát vegyek
a sétához, mert éjszaka leesett a hó 
és hajnalban leesett a hőmérséklet,
és a lábam lassan új színt, új formát
kapott, rögtön rád ismertem. Hiszen
ez a te harisnyád. A láb, amit
kívülről szoktam látni, most az én 
lábam volt. Harisnya teszi a lábat 
és láb teszi az asszonyt. Figyeltelek,
hátha valahonnan előlépsz. De nem
ért föl csak a combom közepéig.
A kép szétpukkant, újra én voltam 
itt és morogva toltam magamról
lefelé a használhatatlan jószágot.
Ezt minek cipeltem? Ha sikerül
az átváltoztatás, talán már a takaró 
alatt lennénk, ujjaim becsúsztatnám
a könyökhajlatodba. Eltakarna a hajad,
ami hosszú, mint a január, és egyre
nő, ha most itt lennél, talán
akkor is ugyanott heverne a harisnyád.

Vörös István
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EL NE

elmúlik ez is
múlik nézem ahogy 
hol van hova szökhet
a fény
pislákol a lámpás
el ne aludjon
az olaj fogy
jaj
a sötét miért hideg annyira miért
fázik a hátam
nem melegít szerelem
magamban ülök
mire vágytam
a csönd itt van
elégedett lehetek
de hol a kedves
hova lett, aki tegnap ölelt
hova lett az a pár szó az a kristály
hova hervadt szép liliom
porosodnak a rózsafejek
minek őrzöm 
jaj de hülye
vagyok én
töredeznek a könnyű szirmok
és a pecsét
a szívemre amit tett az a férfi
nem hagy nélküle élni
lepecsételt
most pedig 
épp mint bármelyikük

Molnár Krisztina Rita
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megnyugodott
már nem emelkedik annyira vérében fel az adre-
nalin
ha eszébe jutok csak az otthonos ízt melegét érzi 
nem a távolt 
nem a messzi bizsergő horizont hívja taszítja fe-
lém
már befejezte a küzdelmet a cél nem lehet ott 
ahol épp van, 
hát nyugszik a kedve már lepihenhet
nem hoz már kicsi kedves gyöngyszemeket fel a 
mélyből csillagokat sem szedeget
ó minden szerelem kirepül
csak a fészek a fészek amit hord
marad meg az ágon.
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REM

Minimum hat, egymást követő ébresztést
állítottál be reggelre, de meg se hallottad
őket, csak én pattantam föl negyedóránként,
mint akit áramütés ért. Letölthetnél egy olyan
alkalmazást, ami REM-fázisban ébreszt,
akkor legalább az álmaimra emlékeznék. Fél tíz.
Mostanra biztos megérkeztél fizikoterápiára,
és az idegsejtjeidet éppen áramütésekkel
stimulálják, hogy kitáguljanak a kapillárisaid,
mégis az én combom zsibbad, miközben a vécén
ülök, és a telefonomat nyomkodom: mintha
az egypetéjű ikertestvérem lennél, akinek a fájdalmát
valami furcsa oknál fogva a távolból is érzem.
Akkor most jogosan beszélhetnék rólunk
többes szám első személyben, ahogy általában
az ikrek szoktak, de helyette megint csak
ezt a fiktív én/te-verset írom. Mert ahogy a zsibbadás
sem az enyém, úgy saját emlékezetem sincsen,
a telefonét használom arra is, hogy felidézzelek,
és mióta elfelejtette a fotók kronológiáját,
mintha bennem is összekeveredett volna
rólunk minden. Mikor panorámakápet készítettünk
a Colosseumról, és az egyiken a karod
egy elmosódott turista hátából állt ki, vagy mikor
a Hyde Parkban, a tóparton elirigyelte az alakodat,
és beállt mögéd pózolni egy fekete csőrű gólya.
Napok óta nem érkezik meg neked az e-mail,
amiben egy képet küldtem magamról, fennakadt

Závada Péter
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valahol útközben: vérrög az erekben, de ha visszajönne
azzal, hogy a címzett ismeretlen, legalább
hihetném, hogy a sosem látott ikertestvéremtől jött,
hogy mikor harminchárom év múltán majd először
találkozunk, kiderülhessen, hogy végig ugyanaz volt
a kedvenc illatunk.
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ELKÉSETT SZERELMES DALOCSKA

Szívem, szívecském, jobban
kellett volna szeretnem téged.
Nincs erre mentség és recept,
tudom én, hogy ilyen az élet,

de én az életet túlságosan
szerettem ahhoz, hogy úgy lássam,
amilyenszegény a magaócska,
röhejesrealitásában:

pontolyannakképzeltem, mint
azéletet, de a magacsontjai,
asemminélkül,

ésénvoltam a barom, hogy
nem szóltam időben: téged
szeretlek mindenestül.

Kemény István



106

AZ ÁRNYÉKÁT VESZTETT EMBER
  
Törzs a törzsön, talán moha, 
talán Balogh Gyula teste.
Úgy érkeztem a bűzlő Babilonból, 
vonaton, esőben, 
e dohos, párás Budapestre.

És nem volt fényem, 
hisz én voltam a fény maga,
befont magányom, s a pára.
meglepődve néztem, 
mint hold nélküli est csillaga,  
a csúf, a pesti éjszakára:
 
meglepődve vettem észre,
míg süket Rubikonokon léptem át,
távoli, föld mélyben izzó molekulák 
vágytak velem ölelkezésre. 

És mert pénzem futotta borra, nőre,
kínlódva tekeredtem rá, mint moha a fára – 
cigi szagú, ólmos, őszi zápor – 
hogy végül borból vízzé és vérré válva
árnyékom ellökjön magától…

Balogh Gyula
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SZERETNÉK LENNI, DE NEM

Ezen a fotón csak a szemed látszik, meg a pléd,
amibe csavarva ültem én is, egyébként meztelenül,
egyszer. Amikor néhány napja véletlenül
összefutottunk egy szórakozóhelyen, végig erre,
a képre gondoltam – te közben illedelmesen érdeklődni
próbáltál a mivanvelemről, vagy valami más, közepesen
érdektelen dologról. Ha jól emlékszem, nem
válaszoltam, de aztán hazafelé annyi eszembe jutott,
hogy semmi. Mit mondhattam volna? Hogy
egy szentimentális közhely szeretnék lenni a szádban?
Már hajnalodik. Ha lenne tévém, most bekapcsolnám.
Vagy épp ki. Ülök, a szoba üres, fehér fala
ilyenkor lesz kék. Mint akinek a szájába ment
egy szőke hajszál és képtelen szabadulni tőle,
csak ez jár a fejemben. Van ilyen. Hogy rájössz,
hogy semmi. És állsz és szédülsz és hallgatsz,
vagy ülsz 5:43-kor egy kanapén egyedül, egy másik plédbe
csavarva, közhelyeken rágódva. Olyan csöndben,
mint aki arra ébred, hogy ötvenhét éves, süket,
polinéz gyöngyhalász lett, aki egy fotóba szerelmes,
és valaki lélegezzen helyette, mert fölötte nyolc méter.

Simon Márton
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CSILLAG

Nem tudom, hogy én neked ki voltam,
de önmagamra úgy tekintek, mint aki
mellőled emlékbe itt maradt.

Most is úgy képzelem, az volt a létezés.
Rángó születés és kacér halál között
néhány érvényes, örvényes pillanat.

Testek beszéltek, de amit
elmondtak akadozva, annak
kevés köze volt szóhoz, szerelemhez.

Csak annyi, mint – riadt eufemizmusok –
emésztőgödörnek az emésztéshez, vagy a
gyepmesternek a nyári gyephez.

Az az éhség volt, az űrökön át zabáló,
újabb űrbe harapó lobos éhség, 
az a sistergő, vörös óriás,

csak a kavargó égbolt, túl a testen,
táguló köd a földi percben,
és a fekete égen nem is volt más,
 
testek beszéltek iszonyú,
üszkös nyelven, kék lánggal égve
át az időn: füstölgő csillagok.

Tóth Krisztina 
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Próbáltam, persze, szépen élni,
de csak az anyaggal bírtam szóba állni,
és megijesztett, hogy belül mi ragyog.
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VI.             

„Ha hajamból kitépnél egy szálat ” 
(Szentmártoni János) 
– ami megmaradt –
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Balogh Gyula: Léda-temető
Simon Márton: Előszezon

Korpa Tamás: Felnyitni és ráhagyatkozni
Halmai Tamás: Mit tud a szív?
Szentmártoni János: Hajtépés

Tóth Krisztina: Óda az ötvenes férfiakhoz
Papp-Für János: kopogtatással vagy anélkül

Závada Péter: Bűnjel
Juhász Tibor: Váltás

Oravecz Péter: Párizs, Budapest
Kemény István: A huszadik évünk

Ughy Szabina: Vitorlabontás
Jónás Tamás: Utolsó lépés
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LÉDA-TEMETŐ

Mert már torkomig értek a Lédák,
Csak álltam a buszon, és meg sem érintettek,
Hisz tudtam,
Kerekeken gördül felém 
E máskor leköpködött vélemény,
Hogy csak állnak, mint én, 
És várnak,
Mohó szomjazójaként a vágynak.

És megcsapott a közöny szaga,
Az asszonyt utáló szánalom maga,
Rohadt fogakból szüremlő
Ajkak pinceillata:

Hogy menjek, valahová menjek, 
És nézzem:
Itt, vagy amott a tér sarkán,
Feszülő combok, 
És mámor-sirató magány.

Alig vettem észre,
Hogy mögöttem le van köpködve a múlt,
Mely a farmerszoknyán kisimult, 
Tüzes halántéka lüktet 
A kívánás rémületének -,  

És betonba zárt virágok égnek.

Balogh Gyula
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ELŐSZEZON

Idáig háttal utaztam. A kabinok fehérebbek,
a víz mélyebb, mint tavaly – az árusoknál
még ugyanaz kapható. A strand kihalt,
ezért jöttem. Itt ugyanis van jövő: előszezon van.
Majd lesz minden. Nézelődöm, valami sör kéne.
És zöldebb zöld és világosabb kék. Mert
az emlékezet fehér, mint a kabinok, amikbe
vetkőzni jársz. A laptopot otthon hagytam.
Tele van a fotóiddal, és én nem akarom
többé simogatni a képernyőt – hazudni, mert
nem őszinteségre van szükségem, hanem rád.
A végét úgyis pontosan tudom. Majd azt mondom:
valami sör kéne. Meg pedig milyen boldog voltam.
Milyen. Már nem derül ki. Mint hogy mit
álmodik az egyetlen alvó egy zuhanó gépen.

Simon Márton 
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FELNYITNI ÉS RÁHAGYATKOZNI

elég ráhagyatkozni a megérkezésre, rábízni azt,
ami történt: elterjedtek talpaink a hóban.
a kinyúló hó, hogy belehal a cipőtalpba. olvadni
kezd, és ami kezd, elolvad, és ami történt történik
tovább. mint az ujjlenyomatokkal belepett kosár,
amin egymást váltja érkezés és indulás,
a könnyűség, ami következetlenné tesz, ami zsúfolt,
nem követi, ami lezárná. csak részlete valaminek,
mint a sétálónak a havazás. számos kirohanás
a vadonba, ha hull. az, hogy a forgóajtóba, akár
egy kalitkába ragadtál, s kinn hull.
mert egy túlzsúfolt nap így pukkanhat szét.
mert napunk helyén napok állnak napunk helyett.
mert napunk helyére hely kínálkozott. 
amikor valaki a másik oldalán néz a távcsőbe,
s legközelebbi kedvese mérföldekre áll, ez épp ilyen.
elég ráhagyatkozni az érkezésre. babrálni
a kapucsengőn. majd őzgerincet sütni.
a vázában örökzöldek ágai puhulnak. 
érezni ezt a makacs kopaszodást, ahogy a tűlevelek 
peregnek. majd az ereszkedés a tejfehér mellektől
a köldök pontjáig. nézni, amit beisznak a szemek,
ami lejátszódik az arcon, a finom ráncok, amint kiülnek
a száj körül, amint bezárulnak a szem köré, amint 
nyitva a száj, mint egy slicc.

Korpa Tamás
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MIT TUD A SZÍV?

Ha tudnád meddig
de nem akarnád
merre menekszik
a karmád

s viszonylataiból
kiválva
sorsod mikor
fordul istenirányba

ha terved ellenére
tárulna ok
tetted helyére
kerülne új titok?

derülne más fény
napodra?
érkezne koronás lény
világot adakozva?

vagy ugyanígy?
és épp ezt?
mit tud a szív
hogy kérdez?

Halmai Tamás
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HAJTÉPÉS

Ha hajamból kitépnél egy szálat,
és nyakadon hordanád mint a sálad,
vagy épp fűznél rá hangyányi gyöngyöket,
miket hajnalban harmat öltöget,
vagy használnád jó köldökzsinórnak,
mikor vízszagú földbe adagolnak;

ha hajamból kitépnél egy szálat,
és csuklódra kötnéd mint papírállat
ugrabugra szélbe lejtő kötelét
- mi már-már a fénysugárhoz közelít -,
hogy ne kelljen félned, mit hoz a holnap:
ha már nem leszek – mögötted lobogjak;

ha hajamból kitépnél egy szálat,
vagy nem is egyet, többet, jó néhányat,
s markolnád, intenél mint lombkereszttel,
üvöltenéd, hogy többé ne eressz el,
s kifosztott gyökerekbe kapaszkodnál,
csontok közt kutatva azt aki voltál;

ha hajamból kitépnél egy szálat,
néznéd, kezedben hogyan őszül, szárad,
s közös tükrünk gombjára csavarva
rádöbbennél, mi a percek hatalma,
- akkor is elfogynék: markodból homok,
mint tenger mosta partról a lábnyomok.

Szentmártoni János
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ÓDA AZ ÖTVENES FÉRFIAKHOZ

Hol vagytok ó, ti drága, szerelmes férfiak
és hol van, hol van az írógépetek:
hulló hajszállal és korpával volt tele
a billentyűk között- milyen sötétben kattog a szívetek,
hogy ez a vége most, vagy ez a zúgó csend
az út fele?
Néztem háttal a tükörben a
fenekem, mit mondjak, nem a régi,
mégis iszonyúan kívánlak, bárki légy,
mindig te vagy csak,
te drága, negyvenéves férfi, aki lassan
ötven leszel, a hátad érzi,
elég rendesen őszülsz, és
ha mosolyogsz, látni
hogy a szemfogaid rohadnak.
Remegett a kezem, amikor eljöttél és
a konyhában a kenyeret kentem.
Remegett a kezed és később
a hangod is a telefonban.
Mert benne élsz te minden ronda
nyakkendőtűben, egész átbökött
életemben, minden légüres
szerelemben, lakásban,
lépcsőházban, a szagokban.
Az ötvenéves férfi mint
lehullott nyárfalomb az úton,

Tóth Krisztina 
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avar, mely lassan gyullad és kékes füsttel ég,
de felsugárzik titkosan, mint kertben őszi tűz,
és láthatatlan van jelen,
álomban bányalég.
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KOPOGTATÁSSAL VAGY ANÉLKÜL

ha közelebb engedlek, ha beengedlek, 
ha megszeretlek. kulcsot kell adnom 
mindenhez. bentről nézel/nézhetsz ki-
felé, láthatsz, figyelhetsz úgy, ahogy 
én is teszem. persze együtt is lehet.
mégsem lesz szűkebb a tér. de vigyázz:
az üveg mögött mindig súlyosabb a csend.
elférünk ott ketten is, ahol eddig egyedül 
sem. valaki más is használja dolgaimat. 
de van, amiből nekem is csak egy van. oszd meg 
úgy, hogy ne lássam arcodon. a kellékek át-
rendeződnek, felveszik a szereplők kiterjedését.
egyre jobban illenek majd közös alakunkra.
szebbek leszünk és csinosabbak, karcsúbbak 
az üres vázánál. előttem lehetsz meztelen.
a bizalom nem hord nagykabátot. érkezhetsz 
bármikor. benyithatsz, meg se állj az ajtó 
előtt. lódobogásszívvel törhetsz a szobába,
akár kopogtatás nélkül. nem zavar, nem ijeszt 
meg. hisz ugyanaz a zár. de gondold jól meg.
az ajtóknak is két oldaluk van, nem csak az 
ablakoknak.

Papp-Für János
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BŰNJEL 

Reggelre kihűlt a helyed,
belepte valami nyirkos és hideg,
mint a hó azt a szürke foltot,
amit az autók hagynak. Nem tudom,
te hiányzol-e, vagy csak az,
hogy eszembe juss – emlékszel,
amikor az építkezésen üveggyapotba
tenyereltem, napokig nem tudtam
eldönteni, hogy egy szilánk szúr-e,
vagy már csak a helye. Pedig én
próbálom kitapogatni a közösen
eltöltött időt, mint egy villanykapcsolót
a sötétben. A derengés mélyén
azt az ismerős arcot. Összerakhatatlan.
De te a kezem ügyében hagytad
a harapófogót, hogy megtanuljam,
milyen hideg lehet egy terpesz.
Mélyen a bőröm alatt viszketsz.
Üveggyapotba törülközni.

Závada Péter
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VÁLTÁS

Álltam az ajtó előtt és csak néztem a kilincset.
Talán biztos fogást kerestem rajta,
hogy ne történjen meg, amiről még nem is tudhattam,
a sarokvasak nevetése, ami mindig egy későn fékező 
vonat végzetességét juttatta eszembe. 

Saját kezemet fogtam vissza tested előtt is.
Arra gondoltam, hogy lehetne más minden,
a boldogságnak semmi köze nincs a sínekhez,
csak annak van, amit csináltunk,
azoknak a túlsúlyos éveknek,
melyek nem tudtak elég gyorsnak, merésznek lenni,
hogy megmentsenek.

Az utcán minderre már nem emlékeztem. 
Az ajtó fehér lapja maradt meg, ahogy nyílik,
és ott állsz mögötte, félig kiemelkedve 
a lakás homályából, határozatlanul,
mint akit meg kell váltani.

Juhász Tibor
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PÁRIZS, BUDAPEST

Két ember találkozik 
az Eiffel-toronynál.
Persze, hogy nem igaz:
nem ott találkoznak.
Nem is találkoznak.
De mindketten megfordulnak ott.
Egyikük legalábbis.

Egy francia filmben csettintésre
alszanak ki a lámpák,
akár a Lánchíd fényei.
A zuglói terasz (amin nem állhat,
bármikor leszakadhat) halott kertre néz.
Kelkáposzták mindenütt a hóban,
középen fügefa, jobbra a Lánchíd, balra az Eiffel.

Eshetne szó a szerelemről,
két ellenkező nemű is lehetne.
Kéz a kézben nézhetnék
a Dunát vagy a Mars mezőt.
Embereket lát: alszanak
hálózsákba bábozódva,
pillangók álmodnak róluk,
aztán hernyókként ébrednek
és cigarettával kínálják a parkőrt.
Szó nincs szerelemről.
Két ember, aki egy és ugyanaz,
és sosem állhat ugyanott.
Az egyik Budapesten,
a másik Párizsban alszik ki végleg.

Oravecz Péter
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A HUSZADIK ÉVÜNK

Te a holdam, én a földed,
ez tartott mindig össze minket
holdomiglan, földödiglen.

De most te is bolygó szeretnél lenni,
önálló kislány, egy név, ami nem mi –
a szépségedtől meg is tehetnéd.
Jól is mutatnál nap körüli pályán,
tündökölnél ott is aranysárgán,
de nincs módomban elengedni téged.
Essünk előbb túl az érzelmi részén,
a földi élethez kellettünk te és én:
te lötyögtetted az óceánokat.
De inkább maradjunk a fizikánál,
törvényt sértenél, ha nekivágnál
a naprendszernek – durván csak ennyi:
ha változtatnál a kettőnk dolgán,
az első lenne, hogy belém csapódnál.
Próbáld csak meg, én nem mondom el újra.

Kemény István
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VITORLABONTÁS

Fehérre festettük a falakat,
lobogjanak, mint a vitorlák,
vigyék messzire a harmadik lakót,
hat emelet mély, közös életünk.
Lassan megszokjuk a hullámzás fehérzaját,
az étkészlet finom rázkódásait,
az árboc nyikorgását a szélben,
rugalmas, mint friss szokásaink.
Imbolyogva járunk a hétköznapok nyílt vizén,
köröttünk hosszú és színes alkonyok,
madárrajok emléktelen ragyogása.
Két akarat, két múlt.
Keletnyugatra tartunk.

Ughy Szabina
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UTOLSÓ LÉPÉS
  
Itt vagy, a tavasz meghozott.
Csak nem látszol a fényben.
Az éjszakák azonban és a hajnalok
megmutatnak egészen.
 
Minek vers és metafora!
Tudom a súlyod, lakcímed, hajad illatát.
Belátom persze, furcsa volna,
ha te lennél ez a vers, vagy nem formálna át.
 
Ha úgy akarom, semmi vagy.
Nem érhetsz hozzá sebeimhez.
Magadból inni, enni adj!
Lehet: erősít vagy betegre mérgez.
 
Még egyet, utolsót, léphetek.
Résnyire nyitsz vagy bezársz egészen.
Rossz évekre jók jöhetnek még – hetek.
Kevés időnk lesz – próbálkozzunk merészen.

Jónás Tamás




