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Tegnap volt hat hete, 
hogy minden változatlan, 
változik most ez is, 
mint a feltépett paplan.

Toll ömlik belőle, 
helyébe levegő lép.
Mit szólna most ehhez 
a harkály- és rigónép?

Tatár Sándor

A VÉN SZISZEGVE ELJÖTT...

...a barnabőrű fák...

Húsos lombok mind elasznak 
(sem harasztnak, sem melasznak 
[hahogy földlapdánk belappad])
-  megint egyszer megjött az ősz, versmérték szerint.

Na nem. Ilyen vidám éppenhogy 
nem volt a dolog.
Megtöppedtek a megmaradt szőlőszemek, 
kocsányukat feketére csípte a dér.
A hajnal sípoló lélegzetétől lúdbőröztek a tócsák.
A buszok hátsó ablakára 
rakódott mocsok mögött naftalinszag s 
a kelletlen kelésből az egymáshoz-préseltségbe át- 
mentődött ingerlékenység utazott.
A reklámfeliratok & neonbetűk vénember módjára 
folyatták a ködbe fény-nyálukat.
A dideregve bokázó novemberi füvek alján, 
elvérezve a dér karmai közt, 
bevégezte a lábnyom.
*** Porka havak esedeztek. ***
Aztán meg is maradt a színt-váltott elem, s a 
mellékutcák alig elkásásodott havára 
keréknyomok festegetének barna csíkokat.
A kémia-szaktantermekben a depresszió 
sárga hártyája vonta be 
az Elemek periódusos rendszerét.
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De hát semmi sem tarthat örökké -
a szénszünetre eljött a nyár...

.................. A filmszakadás a gépész esélye.
Bár kell hozzá bizonyos merészség, 
szó se róla, máshol folytatni, mint a 
legutolsó j elenettől.

KIBEN A SZERZŐ SZEREZ, A HAJNAL 
ZENGEDEZ, ÉS HALÁL A PESSZIMISTÁKRA!

Lásd, ez a hajnal szűrinx... 
vagy ő a pán, és rőt kéményeken 
zenél, homlokán rokokószerű tincs, 
egy felhő „ül” -  s ő játszik fesztelen;

Hogy hát az éj barlangjából kijőve 
milyen vidám és fényes nyájra lát: 
még szendergőkre és koránkelőkre -  
ő el nem unná e galériát.

S hogy neszelnek föl a hegyek is, lássam!
A folyó hátán viszont-tűz ragyog: 
minden tükröződik ezernyi másban -  
az egyes mind kihuny, az élet élni fog!

Vigasza ennyi: ennyi.
Felhők, tornyok, városok; mind egy-egy betű -  
Az életet lehet szeretni, nem szeretni, 
de bolond, akit nem tölt el derű.

És mégsem szólok én: Ne baszd meg!* 
ma küszködünk, s tán holnap meghalok; 
a nyár kiszikkaszt, ősz sárrá dagaszt meg...
Mit érnek akkor majd a szép pásztordalok?!

Lásd, ez a hajnal svindli,
’tilinkózása mégoly isteni...
Vóna pedig a raktáron idill, mi?
-  a vásárló példánya; megőrizheti.
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*A költő vázlatfüzetéből:

S lásd, mégsem mondom én: Ne basszad! 
ma küszködünk, s tán holnap meghalok: 
marad a pőre csont, régi barackmag. 
Segítenek bármit a szép pásztordalok?!

Sajó László

EGY KÉP

Balla Demeter: Miskolc (1977)

mindegy délután van vagy délelőtt
esznek isznak örök álmot alusznak szeretkeznek
minden neszre összerezzenő
szellő dermeszti a toronyház mellett
flakonvázákban burjánzó temetőt

a földszinten menza után tálcára pakolta
a fél hűtőszekrényt hallgatja a tánczenei koktélt
a kívánságműsor alatt tanulni fog
egy perc múlva már nem emlékszik hogy ott élt

az elsőn füllesztő függönyfényben lefekszik 
női nemiszervet képzel a szőnyeg mintáin 
mindjárt fölfütyülnek focizni hívják 
ma nem kéne aztán mégis elkezd onanizálni

a másodikon lerajzolja a huszonnégyes busz 
nyomvonalát mintha a papír lenne az aszfalt 
ahányszor kanyarodik annyiszor a tört hegyű ceruza 
mit kapsz majd ezért örökké megőrzi emlékét az asztalt

a harmadikon kimegy a balkonra 
szaglássza a frissen mosott magfoltos lepedőt 
úgyse jönnek utána már nem féltik és ha leugorna 
mindegy délután van vagy délelőtt

a negyediken amíg történik valami
nézi magát az adásszünetben
isten a képcsőben lakik és egy pók gondolja
míg végre bejön a szlovák kettes


