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BERTÓK LÁSZLÓ

Firkák a szalmaszálra
26. (Jobbra-balra húznak)

Ne riszáld

Megérzi a bika, melyik tehén folyat. 
Ne riszáld hiába kiszikkadt farodat.

Mi van!?

Betartani a kellő távolságot,
s belehalni, hogy mennyire hiányzott!?

Például

Ahogyan a nyírfák a tüllbe, a zöldbe,
és habfehér testük kivillog belőle.

Tempó

Igen, ha gyorsabban szeded a lábad,
még mindig gyorsabban megyek utánad.

Nyugi!

Ha egy csábító virágot letépsz,
ne hidd, hogy érted bomlik az egész.

Karjaid

Két beteg hüllő, a törzsük belelóg,
jobbra-balra húznak, elhagynák a folyót.

Szónok

Elvtársaim! Bajtársaim!
Kinek jó, ha se benn, se kinn?

Duzzog

El is menne, nem is, hát nem megy el,
s duzzog, mert pótolják valakivel.

A plafon

Az a plafon, hogy még mindig azt hiszed, ha
valamit elcsesztél, csinálhatod vissza.

Bertók László

Szeretettel köszöntjük az idén 80 éves Bertók Lászlót!
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GYŐRI LÁSZLÓ

A gyanú délutánja
A szűk utcákon lépked,
lassú, óvatos fényre vágyik,
nem erre az esztelen zuhogásra,
amely még oda is tágasan leárad,
nem ilyen éles, vad sugarakra,
amely bárkire lesuhint,
mielőtt az amorf bizonyíték
kétes, homályos, görbe térformája
nyugalmi pontján biztosan megállna.

Helyben sütött pékáru
Lejárt az összefüggések ideje, az íveké,
nincs összeköttetés,
az egyes, a különálló, a magányos ideje van most,
az elhatározás, az akarat,
a szándék nem tör semmire,
a kötelék egyszeri használatra készül eleve,
egyszeri használatra minden.
Vegyél esernyőt alkalmi árustól,
és megtapasztalod.
Vegyél könyvet fél áron az utcán,
üsd föl és megtapasztalod.
Jó úton indulni el rossz célhoz vezet,
rossz úton indulni el, végképp céltalan.
A minősített esetek kora is lejárt.
Árad a víz és mindent elragad,
ha falevél vagy, elnyel,
ha rönk vagy, akkor is elsodor,
a földhöz, a parthoz akkor sem tartozol,
nem vagy része, egyetlen íze sem.
Nem tudom sajnálni magam,
és nem sajnálok senkit.
Konkrétumokért, ha konyhámban elfogyott,
nem megyek a szomszédba kölcsönkérni őket.
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PINTÉR LAJOS

medalion
Kodály halála

egy-egy ütemmel előbb
jött meg az ősz
jött meg a tél
jégcsap ütötte szét
a széncinke
piciny fejét

a Katona-emlékműnél

Kodály kalapban
Illyés kucsmában
most már örökkön
ott állnak
Katona bronzszobra előtt
a költő csontkezével
sírfedő lapját
félretolja s
holtából így szól:
mondjátok e
tisztelgés e néma
emlékezés miért?
hivatalomért?
vadászkalandokért?
verseimért?
s hallja a választ:
miért?
Bánkodért!
Tiborcodért!

levett kalappal Kodály
kucsmával kezében Illyés
ott állnak
Katona József
bronzarca előtt
most már örökké

Kodályt Illyés köszönti

Illyés zengeti versét, 
föllendül ismét a
karmesteri pálca – 
vallja, szavalja.
Szétnézek, látom
most a karmesteri pálca
épp megtöretvén,
s körül megannyi
emberi álca és bárca.
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egy rádióadásra

mintha a világ végéről
hallanám régvolt
október 23-án:
ne bántsd a magyart!
a müncheni rádió
recsegve zenéli Kodályt
ne bántsd a magyart – 
ismétli Zrínyi szózatát
ismétlem én is
elhalkulón
e halhatatlan szózatot

Vathy Zsuzsa és Lázár Ervin gyermekeikkel
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GÜLCH CSABA

Kárhozat
(Ima feldolgozásra Adynak és Tarr Bélának)

Kád, víz, a bőrre lágyan spriccelő zuhany,
pókháló a furcsán sistergő bojler mögött,
használt papír zsebkendők, illatos habfürdő,
sejtelmes fény: a fehérre festett ablak betörött.
 
Hol van már a szép tányérral terített asztal?
Hol van az aranyszegélyű kávés pohár?
Hol vannak a levelek, az albumba rejtett képek,
az évekbe fulladt öreg zongoraszó, hol van már?
 
Hol van a vasárnap, ebéd után a habos karamell,
hol van előtte, utána, a rendben percre mért ima?
Hol van nagyapám, nagyanyám, apám, anyám,
hol volt, van, lesz az örökkön örökké otthona?
 
Tenyérrel takart szemmel is látom, díszes a bálterem,
fényes, csúszik, csábít a parkett, táncolni, táncolni kell.
Szédülten pörögve, miként Lédával a táltos ujjú úrfi
az üres sokadalomban, hajdan fenségként megjelent.
 
S mikor egy-egy mondat, akár az éles, hűs penge,
a ritmusra dobbanó erek, percre pontos közepébe vág,
akkor érted, érzed, akkor fogod fel bölcsen végleg,
hogy ez nem a remélt menny, hanem a kárhozott világ.
 

 

 

Kérdés?
(Istennek)

van-e értelme beszélni még?
van-e értelme újramelegíteni
a több napos, félkész főzeléket?
van-e értelme harsogva beleharapni
abba az almába, amiből csak egy,
csak egyetlen egy adatott?
van-e értelme a bizonyosságnak,
annak, hogy a függöny mögül
kilesett álom csak örök kín marad?
van-e értelme a langyos, bús boroknak,
amiből mindegy, hogy mennyi,
mindegy, hogy milyen, csak ne fájjon,
ha a friss szódától gyöngyözve,
szelíden végigsimítva a torkot,
lassú szédülettel lefelé gurul?
van-e értelme annak a rendnek,
ami nem Tőled, hanem tőlünk való?
amit szelíd érintéssel rögtön
csenddé gyógyítanak az angyalok.
van-e értelme annak a szónak,
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amit szikrázó késsel faragott
a szánalmas, üres indulat?
van-e értelme kérdezni folyton,
hogy merre kell indulni, menni,
merre, merre kell keresni
a szívként belénk nőtt titkokat?
van-e értelme felébredni,
ha imádkozik a hajnali kisharang?
ha a kíntató álmokból reggelre
igent üzen a messzi hang?
van-e értelme a tengerig menni?
nem elég-e a buja zsombékos,
a fűzfákról hulló hajnali harmat,
a rét füvét fölverő fecskehang?
van-e értelme felébredni,
ha a kérdés, ha a kérdés örökre tart?

Pőre szivárvány
(Sirálynak)

 

már a szárnyak helye is behegedt,
akár a pőrén elszáradt szivárvány, 
már csak Isten látja, hogy valaha
repülni tudtam, s színek öleltek körül.
 
közben éjeket végigálmodva megértettem:
a távolságot nem mi teremtettük,
a távolság maga a fény, a karctalan idő,
amely kezdődik, elringat, megtart
és elenged végleg vagy sohasem.

Sz
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MURÁNYI ZITA

valóság
 

nem maradt más elhinni 
hogy ez a valóság 
mindenki megoldását hordja
saját feladatát előhívni az előhívhatatlant
nehogy sötét folt maradjon a lélek diapozitívján
társakra váltja magát 
minden percre komponált magány
nincsenek évek de egy érintés
is időutazás amíg a test megjárja 
az öröklét univerzumát
levetkőzzük-e 
egy emberiség bűntudatát.

 

váci utca
 

a szemben jövő ürge mexikói mezben a nap színfoltja
tenyeremben olvad el a pacsija neki már jól kezdődik a vébé
mosolyommal játszik döntetlent a mosolya
mint egy elejtett húszas olyan apróra
zsugorodik az akadémia tér körforgalma
ami felénk néz nem tudni melyik oldala
a vár fölött a nap mint egy dögcédula
vagy csak a vas vibrál az orromra húzott ajtórácsokban
a biztonsági őrök lemondó tekintetében
duplán tükröződik a váci utca összes kirakata
mintha most zártak volna be olyan sötét a bent 
mint a dorottya palota a hotdogos büfé előtt 
még mindig ugyanaz a két asztal sorakozna
utoljára húsz éve rajzoltak ketchuppal 
a lapjára a határ út könyökén vöröslik 1994 ujjlenyomata
induláskor mintha kisebb lett volna
vagy hazafele mindenki beletámaszkodik
a múltjába mint saját mementója.
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VILLÁNYI G. ANDRÁS

Ádám
Édes Nénének

Voltam.
Nem kértem
nem tiltakoztam.
Mellcsontomból 
nem metszettél párt még.
Magam voltam ám
semmitől nem idegen.

Megcsonkítsz és
tenni végest így kényszerítesz.
Kívül. 
Túl magamon.
Idegen léten át. 

Míg a végtelenbe néztem
róla kérdeztem semmi másról.

Válaszul szolgává tettél és
húsunk sajgó körein kergetsz.

Egymásban fáj hiányunk.

Mégis kérdezni merlek
bár mind csöndesebben.

Határán a szónak
Mikor a mondhatatlan
rügyezni kezd szavadban
ám szólni nem lehet
mert kiejteni nem szabad
mikor határtalant
hiába fognál sorba 
se látják se hallják

csodát éltem épp
hegyek dörömböltek az égnek
a pillanat parttalan bőségében
felfénylett a lét csontváza
hogy a lény mint kaleidoszkóp
dobozba zárt ám csillámai
ezer formát készek vonni
gondolat, szó, a tettei rázzák
és ami történik földön-égen 

így simul vagy szakad arca a világba
mely most képletté érett

tovazakatol épp 
egy szerelvény s a gondolat
semmiből jött 
visszatér oda
a látás sokágú fája 
égbe tör gyökerével
míg egy sötét pontot nézek
elúszni tejfehér folyamban.
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MELIORISZ BÉLA

Álmainkból
megyünk a sínek mentén
hiába kiabálnak
teletömjük most álmainkból
verssorokkal a szánkat

lógtunk henteskampókon
tüzet nyeltünk víz alatt 
közben eltapsolták mindenünk
csak néhány emlék maradt

Hétköznapi
az egészben hányódó
kortalan homokszemek
de nincs mit megfejteni
titkot már nem rejtenek

bikinis szép nimfák hogy
riszálnak s bármi lehet
ez a legjobb a nyárban
hétköznapi egyszeregy

tavalyról emléklufik
lebegnek hullámzajon
kettesben vízen járni      
lesz most is jó alkalom?

Boltot kéne
előtted az élet                        
rémes játék mondták       
de el nem cseréled                                            

és már én is nyugger             
félek hogy tolószék
csak jusson még kugler                 

voltam rocker hippi               
kiképzett szanitéc
boltot kéne nyitni                  

egy emlékbolt izgi?               
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DEBRECENY GYÖRGY

liang chiao
Stefan Messmann nyomán

akassz liliomot a bejárat fölé
elűzi majd a démonokat
az ötödik holdhónap
ötödik napján
segít a bajokat búkat elfelejteni
a fiúgyermeket hozó liliom

sose kérdezd kiért harangoz a szó
ha elérkezik a páncélzat 
szellőztetésének ideje
rakd ki páncélodat a napra
e napon jön el 
a felbukkanó lótusz csónakja

hozhat neked újholdat lótuszlevelet
bambuszhajtást sulyomot
harmonikus ívet
a hatodik holdhónap hatodik napja
a lábak szellőztetésének 
és szépségük versenyének ideje

ó tiszteletreméltó
csodálatos vagy kiválasztott hölgy
vesd le magassarkú selyemcipődet
gyönyörű lábadat mosd
és most mutasd meg
a démonokat elűző aranyliliomot

elkötött háromhüvelyknyi lábfejedet

Pe
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HYROSS FERENC

Talán
 

Jó szögből nézve a fű most szinte tejfehér
vagy talán szürke ‒ a sötét feloldotta a mélyzöldet.
A föld feketéjében hagymagumóvá lettek a csillagok,
nélkülük a széles égen csak egyetlen égitest,
hatalmas molylepke, röptétől szinte rázkódik az éjjel.
 
A vándornak, álmában, mellkasán átfehérlik a tüdeje, 
tőle nem messze a tájban vékony állat, 
kivilágított autópálya.
Még néhány percig lágyan búg az éjszaka
és a csillagvirágzásban a horizont alulról fénylik.
 
De, mint fáradt vászon,
szétfoszlik az ég, hajnalodik,
a csend zörögve hull szilánkokra.
Felébred, köhög, öltözik és indul.
A kinti fény zúgva éri,
a zebrák fogaskerékként adják tovább.

Már megszokta a szúró fájdalmat mellkasában,
a metró zaját, titkos ütemét,
ilyenkor még az is dallamos,
mintha csak az álom szökne vissza a reggelbe,
pár percre, talán egy félórára. 

M
ar

sa
ll 
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ló
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VASADI PÉTER

Szerényen, feleim
Ó, tökéletesség,
fától lopakodsz fáig,
s két takarás közt
elvillansz, te
késdobáló.
Egyetlen védekezésem,
hogy mély vagyok,
de nem komoly.
Pengéidet rám
kár pazarolnod.

Utóhang:
1.

Az éjszaka föl-
fölmordulások után
íme, e sorokat csak
kipiszkálta belőlem.

2.
A tök „életes”,
azaz élettel teli,
de hogy lehet
éles? Minthogy
ha üres, apadó,
„életlen” az a tök.
Ki más ez, mint
a teremtmény, ön-
maga ellentmondása.
Megcsóválva fejem
rám ismerek.
Hogy (tök)élesedem,
bizonyos. Ennyi
talán (gőgtelenül)
elég is. A többi,
igen, a többi kegyelem.

3.
Tökéletesség – miféle
elme az, mely
nem riad vissza
színarany
rácsozatától?
Még ha csak századonként
nyílik-csukódik kapuja.


