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pAlAcKBA 
zárT ÜzEnET
Nem lehet tudni, a szelet ki vetette.
Azt se, a földet alá ki művelte,   
ki öntözte fáradt vérrel, epével,  
szervezte hozzá stikában a napot, 
mert amint csírázni támadott kedve,
halmot kelesztett – agydaganatot.

Annak is anyja lett valaki. Dajkálta, 
tömte genetikus izomépítőkkel,
hogy mutatós legyen már fiatalon. 
Lobbiztak érte magas körökben,
szökkent is módfelett tolla és szárnya, 
mit meg is suhogtatott  a Majdanon. 

Vagy nem is vetették? Egy áldatlan reggel 
tán vírusként jött a fellegekkel, 
s eleve az lett küldetése,
hogy szarvai V-jelét kőbe vésse, 
viszonyt kezdjen veled s velem,
hogy bennünk testesüljön meg a félelem.

De ne azonosítsd. Neki nem lehet arca, 
nincs lakcíme, rendszáma, semmilyen kudarca,
se biometrikus útlevele.
Felleg-nagy szárnyára rá van írva, 
övé a szélrózsa mind a négy szirma,
hogy tűnne már a francba! Vég vele!

Csontmerev alak. Még vissza sem átkoz, 
de szeméből negatív nap sugároz,
hogy lúdbőrzöl, s nyelvedre ráhűl a szó. 
Még ellennél vodkával tompított aggyal, 
míg nem küld sms-t a fekete angyal, 
de küld… S bizony, ezúttal nincs kibúvó. 

Vári Fábián László
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Mozdul a horizont, megremegnek 
a donbászi tárnák, a luhanszki mennyek,
rakéta-jégvihar csap le az égből,
bekattan az elme és elsötétül,
a téren hibbant tyúk kukorékol,
a piac sűrűjében  a repesz pocsékol, 
s csupa vériszam, jaj, a templomi aljzat, 
hol anyjából elmenekült a magzat.

Hogy elül a por, s a füst eloszlik, 
a fenyőn tüdőcafat piroslik.
Alatta angyalfej, szeme még nyitva.
Tej, tojás, rizs a járdára borítva, 
s az utcaseprő… Nincsen már lába,
meghívták őt is a mennyei bálba,
fél karja  maradt csak a csatornarácson.
Azzal sem ölelsz már, bohó barátom…

Lábjegyzet: 

Képzelgés csupán, hogy a tűzviharban álltam, 
nem lennék én már odavaló.
Egy hajléktalan szellem lett tépelődő társam, 
bús sóhajaiból szövődik a szó. 
Ám elég lesz. Veszem fekete kabátom,
jelentésemet palackba zárom,
csak nincs szabad tenger ez árva honba’,
hogy sodorná – legalább Albionba.

2015.
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Az UKrAjnAi 
válTozásoKrA
A panelben hat fok. Minek a luxus?
Plafonig ér a fűtőgáz ára. 
A csapot sem éri már el a lakó, 
s ha megnyitná mégis – úgy csak magára.
Létezik ennél olcsóbb halál is: 
a toronyház tetején ki vagyon írva, 
hány másodperc kell a becsapódásig, 
s hány nap, míg megérkezel a sírba.

Vagy felfognak ugrás közben a varjak,
s repülni tanít az ős életösztön?
Ragadd meg szíved két marokkal,
ne hagyd, hogy véged világra jöjjön.
Létezhet értelmesebb halál is.
A Majdanra tódul százezer társad,
a mesterlövész célkeresztjében
imbolyog homlokod, mozdul a vállad,

teli torokkal hallgatod mégis,
a felek egymást hogyan átkozzák. 
Észre sem veszik: rég nem az övék,
martalócoké már ez az ország.
Mily jó, hogy hiszünk a gondviselésben,
s a veszélytudat csak meg sem ingat.
Tápláljuk tovább, vitaminozzuk,
neveljük jövendő hóhérainkat…

Gondokkal terhelt, emberarcú 
a tél – és ráncai rettentő mélyek. 
Friss hó híján a sarat csapázza 
valami nyomorult, gyalogos lélek. 
Kiből esett ki, nem lehet tudni.
Nincs a sóhajnak személyi száma. 
Ha elvánszorog a begyűjtő helyre, 
lesz-e, aki a kaput kitárja?

2017.
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MAjD BéKE lEsz
Majd béke lesz. A hősök majd mesélnek, 
de szirénák szaggatják még az éjszakát.
Nevezd meg, Uram, a szelet ki vetette,
és jelöld meg érinthetetlen homlokát. 

2022.


