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Csontos Márta

LÉLEKDUBLŐR

„Das ist Unheimlich” (Sigmund Freud)

Lépcsősort emel a hasonmás keze, 

a nehéz bakancsokhoz ütemet kopog a bot.

Ünnepi gúnyában jön hozzám a Homokember, 

s Hoff mannal együtt dúdolnak katonadalokat, 

csatarendbe állított hadsereget vezet Coppelius, 

s a sereghajtó Coppola karján ül az éteri szépségű 

Olimpia, kinek nincs vérmérséklete, nincs pulzusa, 

arcára pingáltak hervadás-gátló szirmokat.

Kár azt hinnem, hogy csak a felmagzott képzelet 

vadhajtásai írnak elmémbe rémtörténeteket.

Nincs már élet a szemgödrökben, nincs semmi 

kiszámítható, két véglet rései közé szorítanak 

éber őrszemek, s közben tovább szélesedik 

alattam a szakadék. Madár-imagóm kettős falnak

ütközik, s nincs már kirendelt angyalom, ki mellettem 

gázol féltőn a homályban. Csak egy óriás, fekete 

árnyék karol szabadesésben.

Magyar Napló, 2014/8.

Csontos Márta 1951-ben született Győrben. Verset ír.
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Varga Melinda

NYUGALOM

Többgigás fájl ma a nyugalom, csak kibontani nem tudom. 

Programot töltenék le a csöndhöz, ne legyen végre a szív 

zajos alvajáró,

aki leborogatja a borospoharakat, régi könyveket a polcról, 

majd jól odavágja magát a padlóhoz.

Mint dió bele, mit rég kívánunk, olyan felidézni az ízed, 

Édes.

Csak az idő kesernyés és kemény, beletörik az ember foga, 

hiába harapná ketté, 

vagy csak ez is látomás, hosszúeste borral, hogy elűzzük a 

magány démonait, 

a valóságot az álmoktól olykor nem sok választja el.

Csak a fákon a rügyek bontanak tavaszt, 

a gondolatban sűrű pelyhek, fagyos utcák, állomás.

A test álma még tart, mély kékség tartja bilincsben.

Illatos fájl a nyugalom, csak kibontani nem tudom 

belőle az ölelést, mi kondenzcsíkot húzna az égre, 

puhák lennének a színek, nem karcolná vörösre bőröd a dér.

Várad, 2014/8.

Varga Melinda 1984-ben született Gyergyószentmiklóson. Verset ír. Evellei Kata 1988-ban született Budapesten. Verset és prózát ír.

Evellei Kata

VONZÁSKÖRZET

Még el sem kezdődött, már vége volt.

Álltál a kapu sárga négyszögében, 

óvodás kezektől vigyázva körberajzolt 

angyalfi gura, akinek senki nem tudja 

elképzelni, milyen lehet az arca, 

mert ha odanyúl, üres térbe érnek az ujjai.

A fény hiánya voltál, amely magába nyeli 

a mozgó testeket. Mondjam, kérdezted, 

nyelveden a kellő tapintat fojtó, édes íze.

Az egyes szám második személy 

veszélytelen terep. Ha beléje botlunk, 

rögtön azt hisszük, szerelemről van szó.

Hiába burkolóztam a saját beszédembe, 

fáztam. Hüllő vagyok. Kezem, vérem hideg.

Az táplált, amit előbb-utóbb elfelejtettél, 

és egyéb cél híján fölös hővé alakult át. 

Hallgatóztam. Kilestelek, amikor nem tudtad, 

fölszedtem, amit eldobtál mint fölösleget, 

gombostűre tűztem, és elgyönyörködtem 

a körvonalakban. A szemem fölsértette, 

ha láttalak, mégsem mertem elfordulni, 

hátha már nem leszel ott, mire visszanézek, 

ahogy eltűntél

akkor este a kapu négyszögéből.

Helyükre kerültek a téged üldöző szavak, 

ahogy a sárga fény lassan kitöltötte a helyed, 

elmosta a retinámba égett sziluettet, végigcsordult 

bennem, feketévé szilárdult, és 

szétrepesztette a porózus hüllőcsontokat.

Zempléni Múzsa, 2014/2. 



 Darvasi László    7 6    Jónás Tamás  

Jónás Tamás

ÉBRESZTŐ

(Dedukció)

A test is csupa hézag. Több űr, mint állomás.

A lélek is megizzad. De mért is volna más? 

Emlékek, felejtések. Szakaszok, végesek.

A biztos tévedés lett. Később még tévesebb. 

Akárhogyan merengek, nem emlékszem, mi volt, 

amikor én még gyermek, s fekete telihold, 

temető, utca, körszél. A hely bizonytalan.

Talán visszaköszöntél. Akkor. Ma biztosan. 

Egészen egyszerűen: úgy ébredtem ma fel, 

mint vizes fa a tűzben, s szülői neveden 

szólítottalak kábán: anyu! A konyha zeng. 

Harmincévnyi hátrány. Odakint, idebent.

Ajtó és ablak zárva. Huzatra nincs esély.

Földre zuhantak tárgyak. S hozzád zuhantam én.

Liget, 2014/7.

Jónás Tamás 1973-ban született Ózdon. Verset és prózát ír.

 Darvasi László

LIVIUS PROKUB BAL FÜLE

Kleist-átirat

Azon a napon, amikor Kohl fafaragó és Menger kovácsmester összeve-

rekedtek a hetivásáron, a Herceg igazán elgondolkodott. Ahogy szokta, 

ilyenkor beha rapta az alsó ajkát, és az ujjaival dobolt széke karfáján. 

Néha beleivott a borába, majd a kézfejét a szája elé emelve böff entett. 

A két garázdát hosszú tusakodás után tudták szétválasztani a poroszlók. 

Az egyik törvényember még a csuklóját is megsértette. Mindenesetre 

a Herceg, miután a semmirekellők az uradalmi fog dában kialudták az 

őrjöngésüket, maga elé kérette őket. Még mindig tele voltak sebekkel, 

ruhájuk megtépve lógott, szánalmas látványt nyújtottak. A garázdák 

kábán pislogtak a véres ábrázatukból, láthatóan a legrosszabbra voltak 

fölké szülve. Csakhogy az intéző legnagyobb meglepetésére a Herceg 

nem fenyítette meg őket. Nem kaptak botütést, és zárkába sem kellett 

vonulniuk, ahogyan az nemcsak logikus, de igazságos eljárás is lett vol-

na, és még anyagi büntetést se róttak ki rájuk. Az intéző legnagyobb 

meglepetésére valamennyi pénz is ütötte a markukat, a Herceg szemé-

lyesen adta markukba a tömött bőrzacskókat, mondván, becsüljék meg 

a garasokat, a gyógykezelésükre kapják. Azok meg továbbra is gyana-

kodva pislogtak, és sehogyan sem értették a dolgot. Hogyan is értették 

volna. És ahogy a fafaragó elvigyorodott, vér szaladt az állára, a vigyor 

fölszakí totta száján a friss varratozást.

Hiába gondolkodott el a Herceg, néhány nap múlva a tejes előtt 

kapott össze két tiszteletre méltó asszonyság. A perlekedés szokásos 

odamondogatásnak indult, élesre köszörült asszonyi nyelvvel, heves 

mutogatással, a tomporok dü hödt, ám semmiképpen sem ügyetlen rázá-

sával, minekutána a szavakat cselek mény követte, vagyis az asszonyok 

csúnyán megtépték egymást, ráadásul a civakodásba bekapcsolódtak 

szemtanúk is, úgymint a papné, az egyik tanácsos felesége, két kicsiny 

gyermek édesanyja, illetve Bergerné, aki hosszas könyörgés és rábeszé-

lés után a napokban költözött vissza az urához, a borissza kádárhoz, 

továbbá egy vénasszony is, aki meglepő fürgeséggel ugrált a többiek kö-

zött, és a meggyfabotjával mindig arra sújtott, aki éppen eléje került. 


