
m¢g a sas is f¢l, hegyhasad¢kba buvik be a kÁgyÂ,
Àrad a NÁlus, mÀr nem f¢r bele k¢k k´peny¢be,
elvÀgtatnak a hajtÂk, ny´gnek zÃgva az erdûk,
villÀmsujtott fÀk eleven fÀklyÀja vilÀgÁt...
nÀszzene volt nekem, ¡nnepi f¢ny, mened¢k csak a vÀllad
volt, sÀpadt f¢ny¢ben a barlang Àrnya derengett,
nÀszszoba lett az, bÀr a halÀl holdf¢nye suhintott,
gyilkosom, Aen¢as, a halÀlom lett ´lel¢sed.

Balla ZsÂfia

àVERWEILE DOCH!Ê

F¢nyfÃjta ablakokrÂl a szÁnes sz¢l leomlik.
A hidak f´l´tt friss l¢gt´mb, sürü aszpik.
A prizmaf¢nyen ketten mennek Àt
a tühidegben egymÀshoz sem ¢rve.
çttetszû februÀrv¢g, sz¢tfolyik.

Ez mind az¢rt van, mert ûk ketten, ott.
A kÀv¢hÀzban ¡ltek ¢s kin¢ztek.
Csak most ilyen sz¢p Szt. Rupprecht, a fÀk,
a Diglas ¢s a hÁdhideg folyÂ;
a hÀzak sürü dÁszlete csak n¢kik,
û¢rt¡k b¢leli az ¢g darabjÀt.
Egy macska elhever, bÀrsonyrugÂ, elûtt¡k.

A vÀros lassan Àtpirult ¢s hallÂ-
tÀvolon kÁv¡l minden rohant, magÀba
p´nd´r¡lt ¢s elnyÃlt.
p´nd´r¡lt ¢s elnyÃlt.De ketten, ûk,
ott ¡ltek. K´r¡l´tt¡k
a reggel zÀrvÀnya, akÀr a kû.
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A L°LEKZET

MegsÂzzÀk majd a f´ldet.

Ahogy a hal, kicsusszan,
Ãgy j´n vilÀgra, sÁkos.
M¢g vilÀgoss´t¢tben,
l¢legzû hÃsleves.

Benne opÀlos hÂlyag,
bel¢akadt a l¢lek,
l¢gg´mb, c¢rnÀn lebegve;
a sürü hÃst e k´dfolt
f´nn tartja, f´nt! A mellben
sz¢toldott, k´nnyü ¢gtüz,
tolod-fÃjod a l¢ben.
Nem enged elmer¡lni.

Pedig lehÃz az Àrny¢k
betonkolonca, fogja
hazÀnk, a bÀtyÀnk, test¡nk.
L¢lek hÂlyaghorogja
halÀlbÂl f´lrÀnt. N¢nik
n¢zik s majd mint a halbÂl,
a testbûl is kit¢pik.

Papp AndrÀs

VISZ A VíZ

Mint aki vizet vett a szÀjÀba, Ãgy hallgatott Gestina a hÁres fazekas apja mellett, a szu-
rokolvasztÂ ¡st´k ¢s a hÀncsolatlan r´nkfÀk k´zel¢ben, mikor rendben leszÀllÁtottÀk
No¢nak azt a k¡l´nf¢le korsÂkbÂl ¢s tÀlakbÂl ¢s cs¢sz¢kbûl ¢s cserepekbûl ÀllÂ ÂriÀsi
k¢szletet, amelyet hosszÃ hÂnapok alatt siker¡lt ́ sszeÀllÁtaniuk legjobb tudÀsuk szerint.

A fazekaslÀny minden hangra figyelt.
S mik´zben a szolgÀk lepakoltÀk az ́ szv¢rek hÀtÀra k´t´z´tt ed¢nyeket, û valahon-

nan azt hallotta: lÀnyom, lÀnyom. Ugyanakkor az apja No¢val besz¢lt, akirûl azelûtt
sokat hallott, s akit maga is lÀtni szeretett volna. De olyan volt, mint amilyennek k¢p-
zelte; ´reg, hosszÃ hajjal ¢s nagy szakÀllal. Kiss¢ hajlott hÀta miatt z´m´kebbnek
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