
 2     Tartalom

Lapszámunk borítóján Rőczei György grafi kája látható.

Lapunk megjelenését támogatták:

Nemzeti Kulturális Alap

SZEMLE

Tőzsér Árpád

KIS TESTAMENTUM

Csaplár Vilmos Istennel vagy nélküle

 című könyvébe

Az ablakom alatt égi balett:

fák spiccelnek föl az alkonyi pírba.

Evilági transzcendencia lett

a táj. Mimodráma, máslétbe írva.

Már rég nem ok és okozat a kint s bent,

kidobott tévé hunyja a szemét,

a kukában törött kamera – mindent

beföd rühünk: az autonóm szemét.

Végződném, mint tegnap is – este van,

de előttem a net könyve kinyitva:

Fölös az ember a földön – e tant 

már egy bionikus kompjúter írta.

A Wille zur Macht imígy folytatódik:

a technika az akarat maga.

Így ért be hát az evolúció itt:

megül bennünket szenzorok hada.

Mutatják, ahogy szép szubsztanciánk

foszladozik – felszín alatt a mást,

azt, ahogyan a ciklikus világ

kiforogja a soros rothadást.
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Lapis József 1981-ben született Sárospatakon. Verset ír.

Az idős Ezra Pound kis trafi kot kért,

vén lelkem, ím, már ennél is szerényebb:

nem kérek e kortól, csak fürge hóhért:

végződjek ki és végződjem be, végleg.

Ajánlás

Óceánt köpülni indultam egykor,

szörfözök most a net hullámain:

hátha csak kör zárul, s jön új gyerekkor!? –

Holt vizeken istenek árnya ing.

Bárka, 2017/1.

Lapis József

ÁRTÉR

Mikor arra jártunk, 

nem vettük észre, hogy

megsértettük a táj szövetét.

Olyan erősnek tűnt a nyári berek,

s mi vigyázva mértük ki benne lépteink.

Bokába óvatosan maró gyomok,

napszítta fűszálak,

pikkelyes vájatok a sárban.

Hátunk mögött a töltés hüllőteste

tekeredett rá a holtágra.

Valami mozgott a levegőben,

épp a kanyar után,

a gémeskút maradványai és

a dróton lógó fehér kutyatetem között.

A bennem lévő üresség és

a belőled kipárolgó szomorúság miatt

akkor azt hittem, egyikünk érzései

oldódtak bele a felkészületlen világba.

A rét a folyó felől várta az árt,

mely hetekkel később érkezett,

felmosva rég kihűlt helyünket.

Zempléni Múzsa, 2017/1.

Tőzsér Árpád 1935-ben született Gömörpéterfalván. Verset és prózát is ír. József 

Attila- és Kossuth-díjas.


