
KÜRTI LÁSZLÓ

egy vérbeli

állandósulni látszik a kettôs látásom.
egy költô, mint bármelyik látnok, örökös
delíriumban él, de minimum erôsen kancsal 
a bal szemére. húszfokos a bal cilinderem. 

sorok közti olvasás, napi élet, fontos 
és reális, varázslatmentes idôszakaiban,
bármikor ki tudok húzni belôle egy nyulat,
névelôt, déli buszozást, fátylas országúti 

kanyart. rendszámokat olvasok össze 
néhány idegennek tûnô utcatáblával. 
újra indexelem életünk fontosabb 

megállóhelyeit. kitakarom a bûvész-
trükköket, átadok pár ígéretes dámát
néhány ifjú és gondterhelt kôr királynak.

szívtapasz
iduskám, a cukrod magas,
ne édesgess gyógyteával!
a szíved meg, ide hallom,
szereteted megint rám vall.

szívtapaszod: szépségkereszt.
ugye lepihensz délután?
ami elmúlt, úgy jön vissza,
mint inzulin, olyan bután.

iduskám, maradj még velem,
remélem, hogy elmeséled:
hogy is volt papával akkor,
mikor apám lett a véred?

akkor is dagadt a lábad? 
elmúlt-e már a szerelem?
nyolcvanhat év mire való,
ha most vagy viselôs velem? FE



mondd csak, nagyi: büszke vagy rám?
tudnál még odáig élni,
hogy a tapaszt úgy vegyem át,
nekem se kelljen már félni.

BÁTHORI CSABA

A hajnal

Ma sem, senki nem fojtja el a mámort,
hogy a reggel más világ. Ami tegnap
megtörtént, teremtés elôtti vázlat
volt csak, embertelen volt, nem világ volt.

A fény hasis, elesdé. Már imára
sincs szükség, izmaim anyagcseréje
nem követeli meg, hogy földre-égre
figyeljek, a tények kapaszkodása,

puha lánca elég. Nincs eredendô
bûn hajnalban, meg se moccant a kígyó,
súgva nyújtja tudását a teremtô,

s a tudatlan is sejti, mi lehet jó.
Fények adnak ma új vért, nem az árnyak,
És mind olyan sûrû, mint a vasárnap.

Függôlegesek

Szokatlan sík ez itt fenn: ami bárány
lenn a zöldben, az itt a kék, a felhô,
és ami magasan van, az esendô,
és az égbolt elámul némaságán.

Nem csak gyalog vár hosszú labirintus,
emelkedés közben és zuhanás
közben is elsüvíthetsz messze más
pályákra, mint ahova életed húz.

Elég nem tenned semmit s idegen
vagy máris saját forró köreidben
is. Egyetlen ép göncölszekerem
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