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GÉCZI JÁNOS

Láttam
Láttam a szemedben, tudod, meg fogsz halni.
Az idősb hölgyeknek olajos a tekintete.
Az ilyen masszív nyelvtani helyzetek
teszik lehetővé számomra,
hogy átadjam a kert félig nyílt, utolsó virágát,
a találkozásunk előtt téptem, 
s azóta ujjaim között szórakozottan forgattam,
egykor mint hajfürtöket, éppen a tó partján,
a lánynak, aki harmincnyolc évvel ezelőtt voltál.
Ki öleli körbe egykori derekamat karjával, nyakamat,
mit sosem tett, és potyog könnye hajdani mellkasomra.
Sima lettem, akár a kő. Látod. Nő az űr a számban.
Bolyongó levelek zúgnak olykor a koponyámban.
Látod, a magvam akként szakad, mint kit felakasztanak.
Értem ugyan, miként tárul fel a múltban a jövő,
de, hogy a jelenből hogyan a múlt, nem.

Változat egy Radnóti-motívumra
A hagyma a föld alól zöld lánggal kicsap,
április van és tulipán. 
Májusra fehér lesz, lehull.
Használni kell, hiába pontatlan.
Nem láttuk, ahogyan robban a hagyma a föld alatt,
nyílik belőle virágnyi láng s majd perdül a szirma hamuként
a földre, hogy befedje, vissza.
Ez ami bennünk közös, a csend azonosan hallgat 
mindkettőnkben. Nincs szavunk közös se erre, se arra.
Hanyagul tesszük dolgunkat, bomlik a fény, visszazárul,
telve kétellyel, ahogy forgatjuk napjaink kristálygömbjét.
Te erre nézel. Én arra.
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SZÉKÁCS VERA

Az új lakás
Mona Veronikának

Tizenkét csupasz fal, három üres szoba,
de a vízszintes decemberi napsugár 
minden zugot betölt.
Így lenne jó élni itt, nem kéne más,
csak egy ágy, egy asztal, két szék.
De már loholnak utánam a hű ebek,
tántoríthatatlanul, elűzhetetlenül.
Hallom lihegésüket,
a sarkamban vannak: 
bútorok, cserepek, a könyvek tömege,
az elhordott, kidobhatatlan, 
szekrényekből kiömlő ruhák
és negyven év emlékei,
hogy e szép, hófehér tereket is betöltsék, 
hogy itt is a földre nyomjanak.

Alkalmi vers
Felejthetetlen pillanat: leszálltunk egy üstökösre.
Műszerünk, szúnyoglábain, rajta áll.
Csurjumov-Geraszimenko – nincs ma szebben csengő név!
Izgalmasak ott a nappalok és az éjszakák:
virradat után hamar eljön az éj,
de máris felkel a Nap, majd gyorsan bealkonyul.
Kurta álom, kurta sütkérezés.
Mondják, a gravitációja csekély, műszerünk is majdnem ellebeg.
Vajon engem megtartana-e, vagy esetleg
én vonzanám magamhoz, és alámsimulna az űr csendjében,
hogy együtt forogjunk és élvezzük a fény játékait?

Hát újra itt vagy
Hát újra itt vagy, tündöklő Orion!
Még egy őszt hoztál nekem.
Hajnali álmomból felriadva láttam meg
hatalmas alakod az égen.
Nyilad és a többi rejtve marad gyenge szemem előtt,
de ragyogó H betűdet tavaszig látni fogom, 
és ferde gerincével rám hajolva a tó fölött
ígérni fogja mindazt, ami hozzá tapad: 
hűséget, hitet, hálát és – 
ne tovább, sanda H betű, úgyis tudom. 
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A Hold tudta már
Ponori Thewrewk Aurél emlékére

Soha nem volt még olyan furcsa a Hold,
szinte ijesztő, ahogyan megjelent
azon az októberi hétfő estén a keleti láthatár fölött.
Mintha nem is ő lett volna az,
hanem egy szederjes vagy inkább penész-zöld
fényű lámpa a tó felszínén,
torzan, mint egy darab töredezett cserép.

De ő volt az mégis, mert aztán,
ahogy lassan fölfelé vánszorgott az égen,
kezdte összeszedni magát.
Paloznakkal szemben már kerekebb volt a képe,
és kisárgult, de csak amolyan párás, borongós sárgára.
Tudta már, hogy nem vagy ott, és többé nem is leszel.
Téged siratott.
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GELLÉN-MIKLÓS GÁBOR

Bennem az erdőt
Megkapaszkodom egy gesztenyébe.
A kabátom ujjába. A kabátod ujjába.
Ülünk a padon. Nem félek.
Te látod bennem azt az erdőt,
amit én egy törékeny, pici falevélnek látok.

Névadó
Ezek itt. A lélek
fészek-puha zongorabillentyűi.
Madarak repülnek át fehérből a feketébe.
Vagy fordítva. Felcsendül
egy váratlan komolyzenei darab,
holott te mindig is az egészre vágytál.
Hallgatod a villámok veszekedését.
A szárnyak által összekarcolt égen
átrendezed a zivatarfelhőket, és sorban
nevet adsz nekik.  

Könnyek nélkül,
szakszerűen. Lélekszakadva.
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DEVECSERI ZOLTÁN

Alsóbélatelep, 1973
Csorba Győző tiszteletére 

Tíz évvel korábbi a könyv,
melyben még igazi vörösfenyők
dőltek ki hiteles dőléssel –
Nagyobb volt ölelésünknél is
a „csenevész nád”, a hívó part
kedvesem! Nagyobb volt nálunk,
védett minket a készülő vihar
tornya, majd elvonult:
„Telihold, fényes háztetők!”
Szó, nyelv, toll ehhez kevés,
keressük hát az álmot,
s ezt is levetve
–  szeressünk, szálljunk!
Sétáljunk – meditáljunk, hogy
elbírhassuk a ránk találó szépségeket –

A felejtés mestersége
Kezemben napfényes papír,
asztalomon hóval borított
kíváncsiság –
zöld tollal írok karácsonyi dalt
meg tavasz-éneket
együtt kántálnak velem
cinkelábak –
Érteni vélem a dallamba
terelt csodát:
csordapásztorok jártak erre,
nem siratták még Marosi Júliát,
szemükben adventi csillogás
éledt …

Magam köré évgyűrűzve
gyermekkoromat, fákkal
növekszem, immár kérgesedve,
de az idő még számolatlan:
beszélő folyó szólít,
nem értem szavait már,
az artézikút is csak
épphogy, csordogál –
Ez a felejtés mestersége?!

Fölébredek, tisztán hallom,
papírjukból kilopott szaloncukrok
a szavak:
„Ha lakjátok a házat
– ép marad.”
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JUHÁSZ ATTILA

Október
Út, 
fénytől heges.

Hideg esőt terít el 
az éberálom.

Visz csak tovább, visz egyre.

Alacsony hold, 
fehér ég.

Nyáresti mondatok
Fázik kicsit a kert, a pázsit.
A hintában nem ült még senki sem.
A csillagok megint csak elsietnek.
Kíváncsi pórusok szűrik magukba 
a pőre végtelent.
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SZENTIRMAI MÁRIA

A kiszolgáltatott
Kietlen tájon hárfa hangja szól
arról, ki útra kelt ködös hajnalon,
tóba nézett, zöld mohát szedett, 
szellemektől el nem futott,
naponta lakmározott saját húsából,
nem figyelt, kiitta mérgét fenékig
arctalan ellenének,
és mikor már sokadszor keresztút elé
ért, kiszolgáltatottan várt jelet,
ő a választani, dönteni képtelen.
Nézne kék égre, ám az örvény sötét
mélybe húz, karma közül nem ereszt.
Áll. Talán még újra képes látni azt,
mi egykor erős páncélként karján
ringatta végtelen éjeken át.

Kapaszkodó
Karnyújtásnyira zöld ág libegett és
szélnek dőlt, dacolt ősi erővel,
olvadtam bele, fejvesztve, rohanva,
zúgó félelem ellen öle óvjon,
mert hullik szava régmúlt bizalomnak,
fejszék csapnak a vágy mély gyökerére,
pusztul régi ígéret, eleven hús,
s nappal nem terem arcot letakarva.
Nem lángban alakult át hamuvá, csak
lassan, mint maradék avar alján
séták elfeledett lábnyoma hallgat.
Jó megbújni csönd hűs alagútján,
eltemetni, mi történt, szavakon túl,
csak érezni szagát őszi virágnak.
Hangtál kellene, kongó-bongó,
s rezgőn tovavinné bomlásom
itt-ott megakadó ütemét.
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HORVÁTH VERONIKA

a rák jegye
nem tudhatom ki lehetett 

anyám 
mielőtt apámmá változott
és bensőjét úgy megkeményítette 
hogy kő nőtt a méhében

egy álombeli múltban bárénekesnő volt
szipkából slukkolta az erotikát
és nem törölte kötényébe a baromfivért
hogy száraz kézzel tűrje 
füle mögé szomszédasszonyunk
napi jótanácsait

meg nem élt életében bűvészek 
fürtös hajú szeretője volt
kulisszák mögött szerelmeskedett
fehér ruhában fűrészelték ketté
mosolygott mikor az alteste eltűnt a keretből
s a rejtőzködő kínoktól szabadon
mellszoborként járta a világot
törte össze súlyos keblével a férfiszíveket
sima márvány volt
belém örökített fehér emlékezet

ki lett volna ha nem szül meg engem 

éveimmel 
csak fogyott és nőtt 
testében a kő

tükrös kalács
beléd szinte minden nap szerelmes vagyok
mégis gyakran viszem vásárra a bőröm
kinek kell három zsáknyi teljes odaadás?

öregapám egyszer megígérte 
hoz nekem vásárfiát
mai napig várom a fiút
pimasz orra körül néhány szeplővel
ha rám néz nevet a szeme
neki adom egész szívemet
írva van
elfogadásért akármit kérhet
titokban a takaró alatt simogatom
mindenfélét játszok majd vele
szülök neki kis vásárfiúkat
kockás nadrágban cigánykerekeznek
a lacikonyha szagától terhelt sárga téren   
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olykor
kirakatok visszatükröződő üvegein
incselkedik velem
rám villan tekintete 
vörös lesz és egész 
a csalódásomban sarokba hajított 
darabokra tiport 
meggyalázott mézeskalács
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M. KÁCSOR ZOLTÁN

Árvák szimmetriája
Hiába is fekszünk összezárva
és marjuk egymásból ki a rosszat
hiányt egy idegen is okozhat
csak kezdet kettőnk szimmetriája.

Van egy út, az utak közül árva
a magát ismételgető mondat
amin keringőznek a halottak
kezdetben kettőnk szimmetriája.

Itt indul és itt végződik bennünk
mert képtelen elhagyni a testet
akkor is, ha egymás mellett fekszünk

az ízek visszautat keresnek
csillapíthatatlanok, hiába
kettőnk a kezdet szimmetriája.

Idegenek
Harminc éve egy bolygót vizslatok,
vannak rajta kráterek, hajlatok.
Mikor már-már úgy tűnik, ismerem,
valami felbukkan a felszinen.

Nemrég például idegen árkokat
láttam, irányuk észak-északnyugat.
Furcsa, hisz mindig oly elhagyatott,
most meg életnyomokra bukkanok.

Ha azt az árkot folyó vájta ki,
partja is van, s a parton él valaki.
Harminc éve, éppen olyan régen
nézem, hogy már ne értsem, mért nézem.

Most meg feltűnik a dombok között,
ami rég a fejembe költözött,
s belém nyilall, hogy máshogy is lehet,
így bámulom a tükörképemet.



29

VERMUTH ATTILA

Bach II.
Kozmosz, keretben.
A fogócskázó fények

szilárd szépsége.

Szobabelső
Megszorult alkony.
Néha arrébb húzódik
egymástól két csend.

Állomásélet
A vonatfütty már csak olvasható.
Vágányvirág: fehér kezünk.
A kiütött ablakok szemvöröse.
Nem utazunk. Elérkezünk.

Vers
Néha-néha azt gondolom:
a semmik között még vannak rések.
Ilyenkor a papír fölém hajol.
Megfejti az ürességet.
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SOMORJAI RÉKA

fordulók
feltépem pikkelyeim
alattuk málnapiros hegek
a strandot ezért nem szeretem
kis fülkékben egy-egy rezgő árnyék
férfinak öl kell nőnek ágyék
s akár kegyhelyen a tömjén száll
belőlünk a tegnap párolog
lombosodó gyerekkorunk ma már csak ködös álom
nagyanyánk billegő lépte a látóhatáron
mire megértenéd
eltemeted

Fényjáték
tűzfalunkból eltűnt a hideg
láttam ahogy befordult a sarkon
te melleimet fogtad éppen 
gyanítottad hogy sejtem titkodat
köröttünk a világ hízott és dagadt
mint két összekoccanó gondolat a homlokunk
zihált mint a kő
hideg és józan volt hozzánk az idő
s akár fűszálak finom élein 
összegyűlt bőrünkön s elhasalt a fény
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DROZDÍK ÁLMOS

Szellemalakok
Gótikus

Múlt delejes pírból kibontakozóban
a holnap-fa ágát szorítja görcsösen.
Vállán angyal-szikra, hószín köpeny lobban,
embert rajzol porba, mint a gyermek,
név árnyának tövében ő maga a munka.
Sudár szoborrá lesz, tündöklő, arctalan;
a fény színes ablakot, boltíveket hasít.

Reneszánsz

Megveti apját, a tegnap előtt kutat,
ősi hatalmasok, óriások arca előtt.
A forrás csillogását, a vízfakasztó kutat,
látja a párát, s elnéz a víz felett,
gigantikus tudásában elmerül a tükör.
Titokzatos orommá, gyémánt ráccsá válik;
apró képről sejtelmesen mosolyog a leány.

Barokk

Folytonos újulásban a tej kővé dermed,
irdatlan szikla verejtékes viharban.
Hegyen kapaszkodik, sírt üvöltő vermek,
szédítő szakadékok tőr-forgataga közt,
s remeg a Föld sarka, ahogy mellét verve suttog.
A messze jövőbe felzengő akkord ő;
titáni pap-kórus mennydörög passiót.

Klasszicista

Fehérek az ujjak, fehérek a percek,
nyugodt harmóniában vérrel mosdik a kéz.
Vérszín rózsa lángol, belső tűztől serceg,
sápadt rózsa dereng, külső tűzben lobog,
egymásba roskad zihálva gondolat és érzés.
Ránézel most – békét látsz, s egyszerűséget;
ajtók mögött rokka pereg kétségbeesetten.

 Romantikus

„Parázslik a szívem: égjen minden ember!
Bensőmben tél tombol: dérbe fúljon a nyár!”
Sárgőzös viharral, vagy mosolygó szemmel,
de mindig őszintén, színtengerrel köszönt,
egy az én, s az énen túl – név és mű összeforr.
Alkony-pírban derengő tegnapi önmagunk;
bomló hullahegyek közt süvít a szabadság.
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PUSZTAI ZOLTÁN

Túl a költészeten
mielőtt bárki leír a lapról
pumpálja még a motor a vért
lehetett volna szebb is a vaskor
elmúlt a múlt bár gyakran itt kísért

fején egy lepedővel és huhog
olykor jó pénzért láncot is csörget
és vélhetően szorul a hurok
de nem fecsegünk ki ennél többet

az áramszünet pár percet várhat
műköröm műszempilla mű-tét
ez a kereslet az a kínálat
míg félbeharapunk néhány igét

és kártyákból építgetünk várat
a higany a lázmérőben le-föl
és közben a múzsa is hátba támad
de nem az pusztít el ami megöl

súgja a sarokból cinikusan
rajtunk röhörészve este Nietzsche
már hamarosan sorsdöntő futam
nyílik előttünk ímhol a pince

s ha nem tudnánk mire vélni netán
hogy mögöttünk maradt régen a cél
felénk evez talán egy gondolán
egy megfejtő és életre ítél 

és függetlenül minden egyébtől
felragyog villámfényben az éden
lemondani nehéz a mesékről
fehér a leltári szám a gépen

és falfehér fejünk felett a menny
miért is látnánk mindent sötéten
legyen a jelszó a mélyben: pihenj
fölfele liftezve végül a nem

igen is lehet talán ki tudja
mikor ér véget a történelem
mikor kezdődik nullpontról újra
a vers amely túl van a költészeten
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Borítékolható
lesz még talán néhány lelet
mielőtt eltűnünk lassan
bölcsőszájú halat temet
a homok a sivatagban

és kezünk nyoma a kőben
jövendő időknek üzen
a tűző napon egy őrszem
vigyázza egykedvűen

a tovatűnt tavak helyét
borítékolható a szó
a titkosírásra pecsét

és kiköt egy papírhajó
az éden füvétől messze
a semmi szívében este

Többfelvonásos
zümmögés köröz a fényben
zizegteti szárnyát a csend
álmában lehet csak ébren
aki az életre igent

úgy mond hogy bele is roppan
bár akkor is keresztet vet
amikor mások titokban
már vérében mosnának kezet

de ezen a ponton függöny
többfelvonásos a dráma
megül a pára a tükrön

és megágyaz éjszakára
ha elfogy a fény és a szó
a mélyben egy álmodozó

Szeretettel köszöntjük a 60 éves Pusztai Zoltánt!


