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SZE PE SI AT TI LA

Fa ust mo no lóg ja
Te tõk fö lött az égen
síp szó bo lyong ma gá ban –
vén Fa ust, idõd te lõ ben
e bal jós masz ka bál ban,

hol a böl lér s a ban kár
kart kar ba ölt ve rop ja,
sán ta rik kancs ri ká csol,
a kor mos éj bo lond ja.

Ku ko ré kol az egyik,
a tár sa han da ban dáz,
alább egyik sem ad ja,
kont rá ra vis  sza kont ráz.

Buk fen cet hány nak, együtt
bil leg nek gó lya lá bon,
ez is du dás a kocs mán,
az is le gény a gá ton.

Az egyik bal ga lé lek,
a má sik sürge prosz tó,
de mind hi szi ma gá ról,
hogy õ a nagy kegy osz tó.

Zug hi tek pa po lói
csu rig min den tu dás sal
kör möl ge tik a sem mit
ku sza rovásírással…

Tá vol ha rang szó kon dul,
a perc kor mot ha vaz rád,
meg nyí ló fa la kon túl
bong nak a fa li ó rák.

Kan di lé lek beloppan,
a füg gönyt meg ci bál ja,
por macs kát ûz a pad lón
pa rá nyi ör dög-ár nya.

Pó kot, szú nyo got mí mel,
ölt min den fé le ál cát,
és jár ja a tü kör ben
ár nyak kö zött a tán cát.

Pötty animula, szólsz-e,
vi dí tod-e az el mét,
míg mí me led az éj ben
Orp he usz lepke-lelkét…

Egy kor tit kok tu dó ja,
hol nap-für ké szõ má gus,
légy vá sár té ri kók ler,
vagy hety ke mu tat vá nyos,

aki kö té len nyeklik,
míg a lám pák ki gyúl nak,
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s a por le pett po ron don
ár nyai to va nyúl nak.

Híg su gal lat a lé lek,
ne hall gass a sza vá ra,
légy in kább part ja-sin csen
éj ga ra bon ci á sa.

Für kész ted rég a tit kot
az ot rom ba anyagban,
amíg be lát tad vé gül,
a ron tás bú vik ab ban.

A test – su gal lat nél kül
ma kog ha lál ra-vál tan,
de li dérc a bo lyon gó
lé lek matériátlan.

Fel szik ráz nak a per cek
s alá pe reg nek új ra,
elüszkösül a vé nek
hold ra mu ta tó uj ja.

A böl csek ar ca rejt ve,
a bá ván vér mes ál ca,
egyik ma gá ba ré ved,
a má sik vér mes po já ca.

Állsz ho má lyos tü kör ben,
mely szi lán kok ra tört rég,
ta lán ma gad ra is mersz,
ár nyak közt gör be ár nyék.

He lyet cse rél az ég s föld,
bár ez is, az is hall gat.
Az ál mok senkiföldjén
li dér cek huj jo gat nak:

tes tük-se rus nya nép ség,
ka var gó szörny-te nyé szet,
mi e lõtt fény re buk nak,
nyál kás köd dé enyész nek.

Patkány-fejü szü zecs kék,
karja-lába-se hor dók
és szõr mók cse cse mõk közt
kõ vé me resz tõ Gorgók.

Mi nek oda fi gyel ni
e vi lág vé gi bál ra,
örök ké szer te bûz lik
a lé lek alvilága…

Bor zon gó te rek nyíl nak,
se tá vol, se kö zel nincs,
egy a múlt és jö ven dõ
s irány, se lenn, se fönn sincs.

Vi dám ci te ra pen dül
és trom bi ta ri kol toz,
surlódik de ne vér szárny
a gör gõ te li hold hoz.
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Vár füs tös bo ros pin cén
hab zó kupa, zsivány-dal,
mu la to zás a ker gén
zsi vaj gó cim bo rák kal.

De hol van az a pin ce,
köd ben bo rong a kör nyék,
és mind egyik ba rá tod
bo lyon gó szel lem ár nyék.

Ki kop tál a je len bõl
hi tet len cso da vá ró,
állsz a tö rött tü kör ben
szél-rázta bo gáncs kó ró.

Hát tal az éj sza kák nak,
hát tal a nap pa lok nak,
hát tal az esz ten dõk nek,
a boly gó év szak ok nak.
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G. IST VÁN LÁSZ LÓ

He te dik Nap-mo no lóg
Haj nal ban volt az a ró zsa, hogy vi rít son,
sze met vi dít son, ha vol na sze mem. Ha vol na
sze mem, lát nám, ho va té rek. A me le get, ha
ad nám, lát nám is, hogy adom, ha vol na sze mem.

Ha el ta kar a fel hõ, ak kor sincs sze mem. Ha
ki de rül, hogy volt is, most már ak kor sincs,
ha ki de rül és lát szom, ak kor sincs sze mem.

Me leg nek, ha ér zel, for ró nak, ha vágysz,
csak ne gye re kö zel, nem le hetsz úgy for ró.
Ha lehülni vágysz, ne jöjj kö ze lem be. Ma radj
mes  sze tõ lem, ne jöjj sem mi képp se.

Ami kor rám gon dolsz, nin csen rámgondolva,
ami nek el kép zelsz, az óta más va gyok.
Haj nal ban volt, hogy vi rít son, az a ró zsa.
Sze med, hogy ha lát nám, tud nám, hogy mi va gyok.
Sze mem, hogy ha lát nád, nem tud nád, mi let tem.
Ár nyé kok ban is min dig el té ved tem.
Mert én az ár nyé kot so ha nem lát hat tam.
Min den ár nyé kom ban ma gam ra ma rad tam.
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DANYI ZOL TÁN

Mint ha szur kál
Az egyik utol só na pon be fagy. És más nap ol vad ni kezd.

Ak kor lá tod, ami kor a jég már kö zé pen tel je sen el ol vadt,
a szé lén vi szont meg ma rad. Tü kör si ma, se kély víz ré teg, 
amely ben a part men ti fák meg té vesz tõ en tük rö zõd nek. 
Mint ha a jég bõl áll ná nak ki, mint ha a jég be szúr ták 
vol na õket va la ho gyan.

A szá raz ága kat, gal  lya kat, a lomb ta lan tör zset.

Eh hez
A fe hér to rony egy vé kony sze le te, 
mind ös  sze en  nyi lát szik a kes keny ab lak ból. 
Pró bá lok rá jön ni, mi re em lé kez tet. Nem si ke rül 
sem mit fel idéz nem, még is jó len ne eh hez 
iga zí ta nom min den moz du la tot. 

Nincs több fe hér
Luc Tuymans-nak

Mö gé néz ni, a lát ha tó mö gé. 
Tör vény sze gõ, no ha bûn te len 
mó don. Tet ten ér ni a nem 
lát ha tót.

Nincs több fe hér, pél dá ul.
És nin cse nek pél dák. Jobb így, 
ta lán azt gon dol juk. Nem.
Nem jobb.



22

JÓZSA EMÕ

Amour Perdu
Va jon sze retsz-e még?
Mi ért is sze ret nél?
Nem va gyok sem An na, sem örök
El jöt tek új ból a bús ko mor õrök
Hogy em lé ke im bõl zárt pe csé tet
Fel tör je nek pen gé vel té ged.

Már nem sze retsz? De hogy nem.
Te szed a dol god, azt re mé lem,
ne kem s ne ki. Ó, Éde sem!
Már tud lak így szó lí ta ni,
Már nem fáj, nem fáj sem mi,
Csak az, hogy már nem tud fáj ni.

Auszt rá lia 
aki hoz zám kö tõ dik
a leg sár gább dû né nek
a leg mé lyebb ten ger nek 
je gye se

fel tör az opál
szik rá zik
több mint olaj

én a fák va gyok
az esõ er dõ ben

ne etesd a va don ál la tát
bár sony õ
a szabadság bár so nya

gye re sak koz zunk
dél ben nyí ló ró zsák kö zött
a ró zsa szín gyar ma ti ház ban

az õsi ok ke rek
má ra debil rokkerek
a wiszkiben úszó tasmániában

hordj pon tot pont ra
part ról part ra
te remt sél vi lá got
álom idõ ben

ha ki nyí lok ki nyí lik a vi lág
ha be zá rok a vi lág megy to vább

ren del je tek ver set
nem hal ki a vi lág

en gem nem bán ta nak a va dak
szí vem ben fe hér ka ka du éne kel
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az él mé nyek 
bent
a sza vak do bo zá ban
csap da

édes ré pa va jon
füs tös ken gu ru kol bász

ha az idõ bar na spirál
én pont va gyok
pont a kö ze pén

Samsara
két hó múl va ka rá csony 
a li lá ba haj ló ava ron 
lá tod-e ezt sze rel mem 
ami kor né zel át a rá cson 

Sajkód
ki lé pett a tó a lét bõl
tük re a sem mi
és ön nön le be gé se
se lent, se fent
se mé lyen, se ké jen –
a Nincs a Van 
meg  a pá rál ló kö dök 
egé szen
ap ró fe ke te pont:
õszi bár ka az élet
kö zé pen

Vá rat la nul
Herceg. Megjön a tél is
Va cog sok kocs ma vi rág
Sze der fa gyok sú lyá tól
Haj lik a ha vas ág

Iriszed sár ga irisz
Pu pil lád ró zsa bo gár
Ön ke zû ha lál-há la
Oda át ka rá csony vár

Her ceg. Nyár lett az óta
Lán gol nak ró zsa fák
Té li hol tak sí rá sá tól
Ket té tört a vi lág
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LÁZ ÁR BA LÁZS

so ha se
so ha se azt az el sõ éj sza kát
egy cincinnati-i ho tel szo bá ban
mez te len ség-zár vány
ahogy for ró für dõ után 
a ha tal mas ágyon gõ zö lög ve
vak hit tel pró bál tam
túl jut ni az el sõ meg pró bál ta tás
két ség beesés-fél ho má lyán
és el ma gya ráz ni a te le fon
ked ve sen ér tet len hang já nak
fél éj sza kán át több ször is
a vi har mi att le ké sett csat la ko zást

ki haj ló gör csös ág
ki haj ló gör csös ág
a Potter Street sar kán
be me le gí tés re me net
ke ze ilyes mi le he tett
mi kor el kö szön tem
már tu dom vég ér vé nye sen
épp in du lás elõtt a hír
a nem tu dom hon nan-ho va
ha zá ból ezermérföldekrõl
évtizedtávolból ta lán
hogy el csú szott comb nyak tö rés
mi cso da idét len ha lál
fel fog ni sincs elég idõ
moz gás maszk s tánc órák so ra
csak az ben ne a dü hí tõ
vagy bol do gí tó is igen
hogy leg be lül érin tet len 
ma radt min den ki és min den

per sze
„lájfcséndzsing ikszpíriensz” per sze
mint min den perc és pil la nat
bár me lyik élõ te remt mény nek
mely az ép pen ak tu á li san 
kö rül ha tá rolt tér ben
lát szó lag vis  sza von ha tat la nul
meg vál toz tat ja meg gyû ri 
ki si mít ja eset leg ös  sze ku szál ja  
a foly to no san for má ló dó
vál toz tat ha tat lant
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Zöld Tek nõc
féláron alud tam a föl dön
a Zöld Tek nõc egyik szo bá já ban
a kis sé kés do bá ló kül se jû
di ák szál lá son San Fran cis co
bel vá ro sá ban s fel hõ kar co lók
ár nyé kol ták vol na ál ma im
de ér de kes be szél ge tés be
bo nyo lód tam Fresno-i srá cok kal
Ronald Reagen-rõl s csil lag há bo rús
ter vé rõl mely blöff volt ta lán tény leg
még is rá hú zott s vesz tett a szov jet
és így az én ha zám ban is már
meg ta pasz tal hat juk mind an  nyi an
mi lyen ve szé lyes is a sza bad ság

már itt hon
már itt hon ért utol a bot rány
hogy a he lyi se riff és b. ne je
il le gá lis fegy ver ar ze nált
gyûj tött ti tok ban éve ken át
s a kész le tet há zuk ban hal moz ták
fel ki tud ja mi re ké szül tek tán
ál lam el le nes ös  sze es kü vés re
fon dor la tos bank rab lás ra
eset leg gyû löl ték a szín há zat
mi nek egyéb ként volt né hány je le
s a tisz tes em be rek vé del mé ben
mó res re akar ták ta ní ta ni
a sza bad té ri elõ adá so kon
han gos ko dó szí né sze ket
vagy mint a rend õre i nek úgy 
gon dol ták fel kell ké szül ni ük
min den es he tõ ség re és ja pán
part ra szál lás ese tén így rög tön
ge ril la har cot kezd het né nek
de le het csak jó le sett a hi deg
va sak kal ös  sze búj ni egy-egy 
fej fá jó sabb Blue Lake-i reg ge len
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va jon
va jon ér de kel-e még ez va la kit
hogy hon nan ho va mer re mit
van-e még ér tel me a szó nak
a bel sõ kész te tés bõl írt
akut ön ref le xi ó nak
vagy el tom pít va lá zas
ide gek kész te té sét
mé lyebb ös  sze füg gés nél kül
fo gyasz ta ni csak éle tem
for ró ku tya ízû ide jét
és tom pa mo sol  lyal
ha lad ni az élõ ben
köz ve tí tett sza bad esés fe lé

Zöld kár tya
mert zab pely het reg ge liz tem 
és jog sim bank szám lám is rend ben
igen yeee ame ri kai le he tek
majd én is egy szer azt hit tem
há zat ve szek és SUV-t
es tén ként fu tok majd az
Arcata-i ten ger par ton
míg sós szél mar ja ar com
és fe le ség gye re kek ku tya
pe dig a vé gén ki tud ja
bol do gabb len nék-e mint egy
pes ti al bér let ben mind egy
hát hogy ame ri kai álom
vagy ká bí tó ma gyar má kony
mert nincs olyan Zöld kár tya
mely be jut tat a bel sõ Új vi lág ba
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 SZEGEDI-SZABÓ BÉ LA

Kavafisz-variációk
ba rá tom nak 

Ha majd el in dulsz Ko vács há za fe lé,
Vá laszd hoz zá a leg hos  szabb utat, 
Mely csu pa ka land és fel fe de zés.
Ülj fel a bár pult hoz, meg se szó lalj,
Gon dolj ar ra, mi lyen hos  szú
Ide je tart már ez az út, és még men  nyi

Idõ van hát ra, hogy meg ér kezz. 
Igyál egy sört. Nézz ki az ab la kon.
Ne sür gesd a meg ér ke zést.
A pin cér nõ mo so lyán át, 
A fon cso ros tü kör ben meg tud ha tod,
Med dig ma rad hatsz. Az ör dög tõl

Ne félj! Ke zed ben 
Tart va a bu bo ré kos italt, 
Nem kell vé de ned ma gad,
Ha gon do la tod tisz ta és egyet len
Iz ga lom fû ti tes ted s lel ke det. 
Mi e lõtt fi zetsz,

Vágd le a kör me i det,
So se sértsd föl ve le a pin cér nõ ke zét.
Nézz szét a hely szí ne ken.
Ott ke resd, ahol a szí ved
He ve seb ben do bog, tölts el
Egy kis idõt, de ne ma radj so ká,

Hi szen igye kez ned kell Ko vács há za fe lé.
Vá laszd hoz zá a leg hos  szabb utat.
Haj nal ban kelj fel, menj ki az ál lo más ra,
Nézd meg, ho gyan jön nek-men nek az em be rek,
Ho gyan mos da nak, mi e lõtt fel száll nak,
Mi e lõtt ott ho na ik ba meg ér kez nek,
 
De te ne si ess, gyújts rá,
Érezd gyom rod ban a ni ko tin ha tá sát,
A sû rû, moz du lat lan füs tön át
Gon dolj Ko vács há zá ra, gon dolj ar ra,
Még men  nyi év kell hoz zá, men  nyi
Gaz dag ság, hogy egy szer vég re

Meg ér kez hess Ko vács há zá ra,
Mert Ko vács há za nem csap be,
Egyet len cé lod ez le gyen:
El jut ni oda.
De ne si ess az út tal sem mi képp.
Le gyen hos  szú, 

An  nyi min dent kell be gyûj te ned,
Ve gyél gyü möl csöt, kí gyó ubor kát, sós he rin get
S egy ki sebb asz talt, mely fö lött ál mél kod va
So dor ha tod a sár ga do hány le ve let,
Ne fe ledd hát, mi lyen az út,
Egy pil la nat ra se gon dolj más ra,
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Mint Ko vács há zá ra, 
Mert ne ki kö szön he ted az uta zást,
Mit nél kü le so se te het tél vol na meg.
Tu dod már, mit je lent?

A bolt
Bár med dig is tart,
Ki vá rom a pil la na tot.
Vé gig bók lá szom a hentespultot,

Meg sza go lom a fon  nya dás nak 
In dult gyü möl csö ket. Be le-
Be le tú rok a mo só po ros do bo zok ba.

Ha szól nak hoz zám, he lyes lõ en bó lin tok,  
Majd bi zal ma san hüm mö gök hoz zá.
Az tán ami kor sen ki sincs, 

A pénz tár hoz in du lok. 
Mint ha so ha se ér nék oda, 
Lá bam a re pe de zett már vány hoz ta pad.

Csend. Az tán hó fe hér kõ lap ok.
Majd nem el té ve dek a ros ka dá sig 
Telt pol cok kö zött.

Ta lán még akad né mi ap róm –
Kész sé ge sen át nyúj tom.
Mi köz ben fi ze tek, né zem a sze mét.

Né zem a fel tûrt ing uj jat, a te nye rét, a vis  sza já rót.

Lis  sza bo ni em lék
Teresa Salgueronak

Az tán min dig ugyan az. Vis  sza fe lé.
Eb ben a ká vé ház ban. Az ab lak mel lett.

Csak egy arc az ová lis tü kör ben.
Érett, mag va vált gyü mölcs,

Né ma és hall ga tag,
Rád néz és bó lint,

Fel tá rul egy ház bel se je,
A kert szok vá nyos ró zsái, 

Csu pa se lyem, ci ga ret ta füst.
Füg gõ ágy ma gá nya. 

Har mat csep pek az egyet len szik lán,
Mit fel szá rít az el sõ, is me ret len reg gel.
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HOR VÁTH VE RO NI KA

hú gom nak
an  nyi szor rin gat ta lak el
úgy hogy nem tud tál ró la
el tün tet tem a je le ket
mint mi kor
mo so lyog va tet tem a kész ételt eléd
csak a sok szen  nyes edényt
az oda koz má lást
a füs töt
meg ne sejtsd

mi nek tud nád meg
mi az ami táp lál min ket

ha jó tö rött
a fe hér ho mo kon sé tá lok nap hos  szat
ha jön ne va la ki
lát hat ná
hogy láb nyo ma in sin cse nek

zár lat
mez te le neb bül
mint anyám szült
úgy bú csúz tam el
még lát szat sem ta kart

a szé gyen tõl
el ve tél tek kön  nye im

ha vis  sza néz tem vol na
só bál ván  nyá vál to zom
de nem akar tam lát ni a vé gét

csak a kö vek kong tak utá nam 
gú nyo san
sze rel me sen 
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hi deg zu hany
((hu nyor gó szem mel di de reg a reg gel))

s z e l  l õ z  t e  t e k  

ta lán ez se gít hogy           l
e
p
e
r
e
g
j

az ág ról a fák ról – mért is ka pasz kod nál? 

a fa lak ról mint va ko lat

vagy mint a te tõ rõl a                 m c
                                               e      s
                                             g           e
                                           l                r
                                        a                      e
                                     z                           p
                                   u                                e
                                 l                                     k
                               t

de fé lek hogy ez sem lesz elég

két uj jam kö zé fo gom há ló in gem csip ke sze gé lyét
és ki ál lok a zi va tar ba
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TAKÁCS MÁRTON

A belégzés pontjai
Amennyire kegyetlen lehet egy évszak,
úgy képzeld el õt is, egy hosszabb partszakasz végén,
háttal a tengernek. Maga a nyár végzõdhetett
ezen a partszakaszon, a félig kész üdülõkkel,
az érthetetlenül nagy balkonokkal együtt.

Nincs ittlakó, helyettük mondom, de a többi is
ezen múlik. Kétszer nem ül ki ugyanaz a só az arcra,
vagy a hónom alatt összetekert vászonra sem férhet rá
kétszer egy másféle, bár hasonlóan kék táj. Különben is,
ráférni inkább egy tömött jármûre szokás, de errefelé
nem járnak ilyenek, talán itt nem is csapott soha nedves haj
lassabb arcba, kora reggel, amikor még lépcsõfokon áll.

A hosszú fasor mögé közben lányokat képzeltem.
Még fölöttük is, a már kezdettõl fogva kopasz ágakon,
csak egy nejlonzsák feszült, mint komolyabb
kilégzések elõtt a hasfal.

Vágynék még bebújni a fatörzsek közé. Onnan indulni el
egy másikhoz, tovább. Az elõbbi zavar, nem tudom,
már olyan össze-vissza áll. Vagy bebújni inkább egy
bronzhas köldökén. Megnézni milyen, ha már azt is engedik.
Fájna ott a légzés, nem ernyed, nem feszül.
Várok egy pontra, de nem emelkedik.

Férfiarc
Leereszti hangját, elalszik a lámpa,
gránátokat vetnek a domboldal mögött.
Kihûlt a torony a szakadó esõben,
átfestette magát egy lázadó falikép.

Kevéssel ezután megjövök majd én is,
elvétem a számot, továbbindulok.
Nézem a pocsolyát, az egészen világost,
fogaim között még hangos a ropogás.

Mi köze az arcnak a bejárt utakhoz?
Járatlan tájról mért rohanok el?
Vissza lehet-e menni a gyengébb ölelésbe,
erõset lágyért mért nem hagyok el?

A házatokkal szemben hangos a kapualj.
Emberek járnak, ki-be mennek rajta.
Hányszor álltam végig a sarkában az estét,
azon kapva magam, hogy lehet, itt lakom.

Hasonlítom magam bármihez, nélküled.
Félbevágott fához, egy régi, szürke képen.
Az összegyûrt tömeghez, ott lent a téren, nálunk.
Úgy kezdek magamhoz, úgy temetlek el.

A szemed színét még átmentem, vászonra.
Ez most az idõ, kopjon el a táj.
Marad egy arc és az átmosott kapualj.
Üres a szemgödör, szobrokon a száj.
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Lassan a tengervíz
Váli Dezsõ festményére, Mûterem és tenger

Vásznak az asztalon. Újságpapírok a nyolcvanas évekbõl.
Beborítják a parkettát. Üres állvány, egy ablak.

Az ecsetvonásnyi csend és néha a fény.
Nem hittem el, hogy itt õrzi a tengert is.

Apám jut eszembe, amikor elõször úsztunk együtt.
Ott már nem ért le a lábam. Labdát is hozott.
Egyszerre elfáradtam, talán akkor féltem elõször.
Odaúszott. Hátába kapaszkodok.
Megmutatja azt is, hogyan kell felfeküdni a vízre.
Úgysem sikerül, aztán mégis.

És a tengerszag, ami talán a legjobban Velencében,
amikor kiérünk a vasútállomás elé. Már július vége.
A kikötött gondolák mellett az az idõs házaspár.

Véletlenül kerülnek ide, akárcsak a két oszlop mellettük.

Kikötött gondolák, tengerszag. Még naplemente is.

Minden olyan véletlen a képen.

Vagy a nyár végén, Orebicen. Az idegenvezetõ kék szeme.
Már a harmadik nyara dolgozik a tengernél.
Lassan már tényleg olyan kék lesz neki.

Vagy mint az utolsó mondat a parton, ami az évekkel együtt változik.
Nem is tudom már pontosan, nem is mondom már ugyanúgy.
Azt meg mégis érzem, ahogy hátulról ellöknek.
Alig rugaszkodtam el a sziklától. Aztán megtapsoltak.
Mielõtt még visszaültünk a kenuba, készült egy fotó:
a parton állunk, kezünkben evezõk.
Azóta keresem, mert a háttérben ott voltál.

Este van. Lehetne akár délelõtt, amikor legutóbb itt jártam.
Ugyanúgy nézem még mindig a képet.

És az sem zavar már. Nem fogok róla szólni senkinek.

A léckeret és a deszkaperem találkozásánál lassan csorog a tengervíz.
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NÉ METH IST VÁN PÉ TER

Anak re ón nap ló so ra i ból
El búj nék, el, a me zõ ben és a va don ban is én,
Mert meg ta lál na ugyis, ha játszna ve lem
Bár csak egy évet: a Sze re lem.

Tavaszonta ki szá radt pa ta kok med re i ben
Ha a rég holt for rás fe le lép del nék,
Az a fecs ke te vol nál, aki szár nya i val
Úgy sú rol ná a bo ká mat, akár ha a hab.

Jó nyá ri esõ vé meg ká ni ku lá ba’ ha vál nál,
Meg en ged ném, hogy te nye rem nél át szö gezz,
Ha nyatt ré ti füben tár nám ka ro mat szét,
Hisz szá za dok óta mos da tod a Ba la ton part ján
A ho mok kõ-Krisz tu so kat is.

Õsz re re ám föl fu to só, il la tos vad szõ lõ ha le het nél,
Tél re pe dig õzi ke, vajh, aki meg ha rap dál ná a kér ge se dõ
Szivemet.

El búj nék, el, a me zõ ben és a va don ban is én,
Mert meg ta lál na ugyis, ha játszna ve lem
Bár csak egy évet: a Sze re lem.

Hó do lat Louise Labbénak
„öntsd csó kod ba min den ízedet”(L. L.) 

Tu dom már, hogy a szep lõs ba rack
Ízét mért ta nul tam? Csak azért,
Mert hú sa méz s om la tag ma raszt,
Ha a for ró ba zal ton be ért.

Tu dom már, hogy meggy és cse resz nye
Mért vett föl ka ca gó fény masz kot?
Majd mért ser kent vé rük eseng ve
Fo gam nál? Kö lyök bút ha lasz tott.
Tu dom már, hogy ké sei kör te
S al ma há mo zott ha vá ból hogy
Ta lál hat pa rázs örö mök re
Mo so lyod vo ná sán ki bol dog.

Most tu dom már, hogy min den itt van,
Itt van mind-mind a csók ja id ban.
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PUSZ TAI ZOL TÁN

A szür kü let órá i ban 
pa pír tig ri sek, ólom ka to nák har ca ka cag tat,
bár agyag táb lák õriz te jós la tot, jö ven dö lést
ál mod va víg alom ra alig ha adó dik
sze mer nyi ok; de si ká to rok ban bo lyong va,
a nap pa li szür kü let nem szû nõ órá i ban,
vagy fény rek lám ok szen  nyez te csil lag ta lan
es tén, ha szo bám nak ab la kán
esõ do bol, el té vedt hol ló ko pog:
a Vi lág Vi lá gos sá gát, az Igaz ság Nap ját
vár va, imá ra kul csolt ke zek kel hi szem
és val lom: meg hall ga tás ra ta lál a szó,
s a taj té kos ha bok fö lött szi vár vány hi dat
tün dér és an gyal avat, s arany kort az hir det
a te rem tés kör temp lo má ban megint,
ki gyöngy har mat ön töz te vi rág a kert ben,
s a vég te len ég bol ton ezüs tös fé nyû fo lyó.

Vers tö re dék
nyár fák hó pely he hull, für tök ben fe hér lõ 
akác vi rág méz édes il la tát hoz za, füg gönyt
leb bent ve haj nal fe lé a szél. vers tö re dék:
tintakék tor zó, gra fit po ros re lik via
a sza már fü les la pon na pom – gó lya lá bon,
ál ru hát, ál ar cot ölt ve itt jár a ker tek alatt még
ma is a tél, s bár mást ígér ál má ból éb re dõ,
ré ve teg te kin te tû koránkelõnek (amíg a ká vé
ki fõ) a Te rem tõ di csé re tét zeng ve
pir ka dat kor a fe ke te ri gó a le haj ló
ágon, ákom bá kom ma rad, tö ré keny tü csök ze ne,
füst ka ri kák je gye se ként vesz ve a vissz hang ta lan
lég tér be több nyi re min den sza vam –
hol csen get  tyût dal lam kürt, ke rep lõ, ko lomp,
mi egy más har sog ma túl: ta ra jos hul lá ma it
a kö ze li íté let idõ nek egye dül Is ten fé kez he ti.

Far sang után
halálraváltan, a fé le lem ízé vel nyel vem he gyén
a bál ban, kar ölt ve kí sér te tek kel hon nan, s ho vá
tán col ta tott a szél? a köl tõi kér dés re, mit el fú ló

han gon sut to gok meg kés ve ma gam elé,
hó fe hér haj szá la kat szám lál va pár na hu za ton,
ha mu és füst szû rõ ha vaz ta pad lón, pa pír la pon,

vá lasz ma nincs, s ha akad na-len ne is,
vis  sza fe lé for gat ni to va tûnt év ti ze dek
éj sö tét mó kus ke re két alig ha le het ne már –
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mint pa pír ko sár ba ol va sat la nul ma radt le vél,
úgy hull a fe le dés kö dé be meg an  nyi el kép zelt
rész let, álom és va ló ság ha tá rán lép del ve

ott hon ról ha za fe lé, vagy mo lyet te jel me ze ket
ag gat va váll fá ra ár ván: örök nek hitt, nem is volt
pil la na tok, per cek va rá zsa így lesz az enyé sze té.

Ce ru za rajz
a lap szé len, a szén ce ru zá val fel vá zolt temp lom
hom lok za tá tól nyu gat ra, a vil lám súj tot ta fa
ágas-bo gas ko ro ná ja kö zött már leszentülõben

a vér vö rös pu pil la ként áb rá zolt Nap. ma da rat
(fe hér hol lót) zu ha nó re pü lés ben lát ni a kén sár gán
hul lám zó fel mag zott fû szá lak fö lött a ké pen,

s a vég te len ég sö tét kék ten ge ré ben fü röd ve még:
ezüs tös har so ná ját aj ká hoz vár va-várt an gyal
nem eme li, bár ide je len ne (mi ként az al ko nyat

szo mor kás pasz tell szí ne i be öl töz te tett kor só kon,
cse rép edé nye ken a fel hab zó fo lyók ra uta ló
hul lám vo nal azt jel zi) a jel adás nak e ké sei órán,

bár meg le het ké sõ ta lán, hogy füst szür ke ol tá rán
a kõ vé lett arany ko ri mí tosz nak, Nim ród ki rály
épít sen men  nyei ments vá rat há lát lan utód nak itt.
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Kép írás
nap nyug ta van, hó hull az élé re ál lí tott
egér fog óra, ke reszt hu zat ban légy fo gó
zász ló ja, pa pír sza lag ja leng;

ka na lat haj lít a tar kó mon gel lert ka pott 
go lyó – sors for dí tó, idõt len holt idõ ben
szár nyal va tá vo li boly gó la kó ja a lé lek,

s a test (mint lé ket ka pott pa pír ha jó)
alá me rül ami be nem kel le ne, 
s hol te rem bu rá ja te tõ he lyett az ég:

ten ge lye kö rül pö rög ve gör ge ti ke re ke it
ma ga elõtt, fé ke zett hab zá sú ál mok tól,
kõ vé lett mo só por ok tól mes  sze,

a pe csé tes bõr szö vet tel pár ná zott szék,
lég vo nal ban ha lad va a hal pik ke lyes 
cse rép kor só ból pa tak zó sö tét vi zek fe lé –

Fény má so lat
opá los üveg lap ok ra raj zol va ke reszt kö ré
a kört, mit ör dö gi vé aláz ni perc em be rek nek
hab kön  nyû sem mi ség, gye rek já ték csu pán,

ki je löl tem, (ma gá nyos õr szem) a sa lét ro mos
bolt ív alatt az ég tá ja kat, mi e lõtt ki for gat ni
sar ká ból min de nes tül meg pró bál ná megint

sza va i mat, vi lá go mat, kard ha lak mar ko la tát 
ke res ve, a mély ten ge ri ho mály ban, dú vad ként
far kas va kon, aki majd kro ko dil kön  nyet se ejt

ér tem, ha lép re csalt, szár nya sze gett
ma dár ként der med idõ vel moz du lat lan ná
idõm, és gyû rött fény má so lat ma rad csak

ab ból, mit is te ni fény he ví tett, s hó dí ta ni
nem kí vánt mást: pe nész vi rá gos, jég hi deg
vá lasz fa lak mö gé szám ûz ve: mély-kék eget.
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KEMSEI IST VÁN

Alvirág
A szar kasz ti ku sabb igaz sá got egy re ne he zeb ben vi se lik a 

még élõk. Né ha-né ha vi tat koz nak fö löt te, az tán el uta sít ják, az az 
fel ad ják. Vagy rá jön nek: nem le het csak úgy meg ven ni pi a con, 
ki áru sí tá son sor ban áll ni ér te, majd cse rép ben föl ne vel ni az asz-
phodéloszt. Hi szen nem ké pe sek elõ ál lí ta ni a vi rág zá sá hoz szük-
sé ges fény te len ség-men  nyi sé get.

Pe dig sö té tebb nél sö té teb bel kí sér le tez nek, hát ha leg alább 
bim bóz ni kezd. Al kal maz nák az ab szo lút bar lan gi fe ke tét, de az 
nem is ha son lít. Baj lód nak jobb hí ján a mély szür ke ol csó után za-
tá val. Ön tö zik a föld del telt vi rág cse re pet könny he lyet te sí tõ vel 
a szét áz ta tá sig.

Ilyen fény ár adat ban aszphodélosz vi rá got nem te rem, szél ben 
nem haj lik. Áll a betonkemény hu zat ban. Kö vül a fo lya mat ban.

Nem kön  nyû en nél to vább jut ni ká rom ko dás nél kül. Csak -
csak el kap ja az em bert a rév hez me net lép csõn ként a lé lek rá zó 
ci niz mus. Az obu lus pe dig sa va so dik a nyelv alatt mivégre.

Az or dí tás ta lán se gí te ne. Né mi jaj szó. Fen nen ne vez ni, aki 
kö ze lít. Aki hez so dor ez a leg õsibb il lat-em lé ke zet.

El tit kol min dent a túl zott vi lá gos ság pa zar lás. A kö röt tes haj ci-
hõ, ami ben sze met le huny ni sem. Min dig van nak, akik ilyen kor 
haj té pés sel ün ne pel nek.

Ott, túl nan va la mi né mán su sog a széltelenben. Haj la do zik 
az il lat ta lan ban. Hogy csokorja-szála mi be ke rül, hely ben tu dod 
meg.

Gyar ló hely zet ben
Te he tek én ró la? El kap a za var fo koz ta fel rö hö gés, ha ar ra gon-

do lok. Pe dig na pon ta lag zi kö vet lag zit. Hurcolásszák a sá pa tag 
nyo szo lyó lány ok a szem fe dõ ket te me tõ-szer te. Kint van a té vé, 
ve szi a ka me rák tö me ge a tül lös li be gést a ser dül ni vá gyó, véz-
nán iz ga tó com bo kon.

Vél ném, ne kem örül nek, mert nem tud ják, ki kö vet ke zik. 
Lé pem a lej tést elõt tük, vagy még to vább. Szunyákolok köz-
ben a gon dol ko dó szé kem ben, ahogy il lik.  Ki csap a szá mon 
a sa lét rom.

Meg lep nek a mély pont vá rat la nul ös  sze ku szá ló dott ese mé-
nyei. Egy szer re nyújt ja ki lá ba it be lõ lem a ma gam mö gött 
ha gyott idõ, a meg ko cso nyá so dott térbéliség ön ha tal mú lag 
té vely gõ as  szony sze rep lõi is me rõ sen si mo gat ha tó ar co kat, ol va-
doz va csó kol gat ha tó mel le ket cse re be rél nek egy más kö zött a 
hir te len tá madt gyász la ko dal mas for ga tag ban.

Hogy ne tud jam most már so ha töb bé, me lyi ket sze ret het tem 
vol na csak egy ki csi vel hos  szabb ide ig, mint ahogy be kö vet ke-
zett. Hogy ös  szes mi at tuk csik lan doz zon a fel-felturjánzó lel ki-
fur da lás.

Pe dig szin te biz tos, hogy nem én vol tam az a bi zo nyos 
bol dog ta lan sá gos fel cse rél he tõ ség re cse lek võ, ha nem az élet. 
Ta ga dom is körömszakadva nél kü lem va ló vi lá gu kat, vagy 
amed dig le het.

De mi ért én va gyok ak kor itt? Mi ért csak az én fü lem ben dön-
gi csél sza ka dat lan ez a nász-gyász in du ló? Hol ma rad nak az elõt-
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tem-utá nam vi téz ke dõ hím-tár sak eb ben a nõ-trük kös, ál sá gos 
gya lá zat ban? Fo gal mam sincs.

Gyá mol ta la nul tá rom ki rész-men te ge tõ zõ mi vol to mat a ra va-
ta lo zó aj ta já ban.

Gusz tus ta lan tor ta
Az is me ret len lány nak

Nem is akart sem mit. De iga zán. Sem mit. El ha tá roz ta, ki kezd. 
Il let ve nem kezd ki. Csak va la hogy fél úton ab ba hagy ja. Az ele-
jén. Be le se fog.

De ak kor már ott állt fél ré sze gen ug rál va egy cso ko lá dé tor-
ta kö zép pont já ban, mar jult kéz zel tép des te a mar ci pán ró zsák 
szir ma it üvölt ve. Ma go nosz volt. Egész nap ja ki fe je zet ten 
rossz in du la tú. Bo ká ig édes ség pót ló ku li mász. Él vez te, hogy 
utol já ra te he ti.

Ne he zen fo gad ta el, hogy va la kik ér ke zé se elõtt fel szá mol ták 
a füg gé lyes ka pasz ko dót. To por zé ko lá sá ban ha do nász va a mé lye-
kig akart dü bög ni, a tá nyér leg al já ig ju tott. Ott si rat ta a sze re lem 
el kár hoz ta tott ös vé nye it.

Érez te, hogy for dít va áll a föld ben, fü vek gyö ke rei inog tak ott, 
és nem is mert gom bák bó lo gat tak. Eszement hu zat szá gul do zott 
a fél re fúrt va kon dok fo lyo só ka nyar ja i ban. De ál má ban lá tott 
leg in kább, a mély ség út ta lan ide jé ben. Egy por ce lán ba ége tett 
mar ga ré ta bi bé jét, egy ara nyo zott fo lyon dárt, szá ra vé gén har san 
zöld le ve lek kel.

Mász ni kez dett a bar nás anyag ban.


