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jelen voltál valahol

amikor megtörtént

egy-két fényes esemény

valami amire emlékezni érdemes

egy kézérintés

egy ölelés öröme

néhány távoli hang

leírt szó

egy gondolat világossága 

a könyvek súlyos lapjain 

meg az utazások 

a mindig-ismeretlen felé 

a csillaghullások éjszakáján 

és nem elmenni

visszatérni volt nehezebb

a tengerek és földrészek közötti magányból

a befoghatatlan tér- és időzónák útvesztőiből

az óceánok örök morajlásából

és a szél csapdáiból

végül az ember egyedül marad a parton

önmaga történetébe zártan

önmagát látja ismét a hullámverésben

s eszelősen ismétli

hogy itt van november

és te vagy első és az utolsó

akiben beteljesülhet az érkező ünnep

Korunk, 2015/10.

Kustár György

PÁL

(1Kor 10,10)

Homályos cezúrák mélyéről 

feltörő vad egyenesség. konok meghajlás. 

emberi alakba görnyedt küszködés. 

tökéletes metrika, és a rajta átütő vérző tövis. 

Ez mind ő.

rossz szemével hunyorítva bólint az 

ideákra, megvetésre és vádra.

Ellenség nincs már. csak ő.

Árnyéka ellepi a falat. 

majd kizúdul a forgalmas utakra,

elárasztja az efézusi tereket, 

megcirógatja Diána kebleit, 

a göndör felhők alatt a 

papok szakállába tép, felborít 

egy-két vásári asztalt, 

mielőtt beéri Korinthust.

Benne ekkorra már megszületett 

az ítélet. Beleit, szemhéját, 

elfeküdt nyakát napokig görcsbe 

húzta az a bizonyos emlék, a 

rétor hahotája, a gyülekezet fölényes 

hallgatása. Szája elnyílik, sebezni 

kész pengeéles vonallá: 

készen, hogy maga vágjon a testbe, 

kimetszeni a gúny sava marta 

roncsolt szöveteket.

Lendül a kéz, összeszorul a szem.

És a precíz vágás helyén kitódul

az árnyék. álmok ésGál Sándor 1937-ben született Búcson. Verset és prózát ír. József Attila-díjas. 
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bogarak lepik el a húst,

míg ki nem fordul belőle minden:

víz és vér, habzó üvöltözés,

Korinthus két széles rakpartja,

a szemre tapadó hályog,

a hőségben cipekedő rabszolgák,

a szónoklat közben szétfeszülő ujjak,

nyelveket dadogó mohó extázis,

és az olajos, göndör atléta-fürtök. Míg

elillan dicsőség, megértés, törtető ösztön,

és Krisztus, a felmagasztosult.

Zempléni Múzsa, 2015/3.

Bartis Attila

A VÉGE

(az önarckép)

Üljön oda, mondta Reisz.

Miért?, kérdeztem.

Üljön oda.

Nem szeretnék. Nincs szükségem igazolványképre.

Ezzel magam is tisztában vagyok. 

Csak, tudja, ennek a gépnek két oldala van. És itt általában mind-

két oldalán van valaki.

Odaültem. Beállította a fényt.

Ne rám nézzen, hanem a lencsébe.

Odanéztem.

Egy kicsit feljebb az állát.

Felemeltem.

Ez sok. Vissza.

Leengedtem.

Húzza ki magát, ferde a válla.

Kihúztam magam.

Ügy néz, mint a gyík.

Tudom.

Akkor ne úgy nézzen. Nézzen természetesen. Ahogy rám.

Igyekszem.

Ha most exponálok, akkor pocsékba megy a fi lm, azt ugye tudja?

Én a gép túloldalán szoktam állni. Aki itt ül, annak se kell tud ni 

világítani meg beállítani az élességet.

Ahogy gondolja. Csak mondom, kár a fi lmért.

Teljesen jó igazolványképeket készítek.

Hát a kerületi kapitányság nem is fogja visszadobni őket, ab ban 

biztos lehet.

Most mit baszogat? Mit rontottam el?

Mesélek én magának valamit. Járt ide egy nő. Úgy évente há rom-

szor, néha négyszer. Azt mondta, útlevélhez kell. Hazudott szegény. 

Soha nem utazott az a nő sehova, ezt higgye el nekem. Nem útlevél-

hez kellett, hanem bolond volt. Vagyis olyan szomorúféle. Aki otthon Kustár György 1980-ban született Nyírbátorban. Verset ír.




