
 2     Tartalom

Lapszámunk borítóján P. Szathmáry István grafi kája látható.

Lapunk megjelenését támogatták:

Nemzeti Kulturális Alap

Dunafi n Kft.

aLap Kft.

SZEMLE

Jász Attila

ÁTIRATOK. MYTH&CO

emlékszoba. Herm&Co

Ablaknyílás a mellemen.

Kitárom szárnyait, hadd szellőzzenek a szobák,

repülje át minden rejtett zugát a friss levegő.

Hordja csak tele homokkal, növényi, állati

és emberi nyomokkal az idő.

Csontjaimnak majd egykoron puha homokágya legyen,

egy-kettő elsárgulva a felszínen, míg a legtöbb kicsit lejjebb pihen.

Maradjon az archeológusoknak is valami munka, feladat, terep.

Addigra már annyira beborítja a lakást, emlékeim zegét-zugát

a homok, hogy a félig tárt ajtókat mozdítani se lehet.

Belülről is látni

a festett, kék eget.

Az ablakokat becsukom,

lazítok egy kicsit.

Fekszem,

jeleket hagyok a homokon.

halálspaletta. Herm&Co

Minden nap, behajtásnál, csak arra kell vigyázni,

óvatosan, és ütközés nélkül mozgassuk.

Ne ütődjön le a frissen mázolt festékréteg.
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Ha jól vigyázunk,

az életünk

a végéig kitart.

papírhajóhajtogatás. Herm&Co (50 felé)

Egy nap, amikor elég öreg leszek hozzá,

ne csak a verseimből, az életemből is

papírhajót hajtogassak, kék hegyek alatt,

borgőzösen, magamhoz ölelem a holdat.

A félig leeresztett tó fodrozódó tükrében.

félig telt emlék. Herm&Co

Az emberektől fáradt tengerpart egyedül marad,

végre pihenhet.

A napfény ostroma is alábbhagy.

Ilyenkor már felesleges kávét inni,

elég az illata,

ha elsétálsz egy asztal mellett és mélyen beszívod.

Sosem volt emlékek után mászkálok a téren éjszaka.

Később inkább felejteni szeretnék,

félig telt pohárral koccintani az idő múlására. 

a szabadság lehetősége. Herm&Co

Megtöltöm a sorokat napfénnyel,

hadd száradjanak a hullámvert szavak.

Vannak olyan mondatok,

amelyeket nem lenne szabad leírni.

Mégis.

Vagy soha.

őszi séta helyett. Herm&Co

Az eget sietve madarak szelik át.

Az ősz nem ígér semmit, lopva hozzád dörgölőzik,

levelenként.

Hosszúra nyúló árnyék ölt testet, elúszik az év.

Száraz füvek közé lopakodik a szél.

Küzdelmünket az idővel lombok függönye rejti

avatatlan tekintetek elől.

Jelentésünk szakadozik folytonosan.

Tágítom láthatáromat, a négy falat

fákra cserélem.

A szív hangja ellen érvelek,

fájdalmakat emlegetve, de hiába.

Szó sincs sétáról, ennyi biztosan állítható.

2000, 2014/2.

Jász Attila 1966-ban született Szőnyben. Verset és esszét ír. József Attila-díjas.


