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XX. századi
sorstöredék
Nincs már mit rejtenem
csontomon is áthatol a század
előbb tudják hogy álmodom veled
pedig szemem tengerében látlak
kisiklik kezemből a mozdulat
mintha ez is meg lenne írva
sírni sem tudok immár érted
végképp ki vagyok okítva
Elkallódnak belőlem a tájak
fölöttem összecsap az idő
Isten harangszavát várom
ahol fiává fogad a jövő

Farkas Péter

temető sírkő imádság helyett
tömegsírkőrakás
egy hátbatámadott
absztinens hadsereg
hullagödre
vagy legalábbis ahhoz
hasonlatos
magamagáért vinnyogó
szózat repedt kürt
horpadt harsona
-szd
a szó
: feltámadunk
olvasom elalélok

itt állok
így vagyok
talpig fehérben
gyászmagyar

Történelmi kitekintés
Limlomok között hever összetörve
a történelem bágyat falitükre
ezernyi darabra szétrepedt csillámain
a nap heverész fáradt közönnyel -
a tudat pókhálós padlása ez,
hová bezsúfolódott sok díszlet, sok mez,
s viselőjük az izzadtság nyirkos hullámain
lovagolt, miközben megütközött az idővel -
s e hamisítatlan lovagi torna maradványa
mindaz, mi fellopódzott a padlásra,
s most úgy tetszik, kikívánkozik a szemétbe -
egyetlen fénysugár araszol a csendben,
s feltárul egy ablak tőlem nem messze, szemben
pompás panoráma, mi kibontakozhat,
valahol a távolban templom hegye szúr az égbe.

És mindaz, amit e lyukon láthatunk,
nem kérdőjelezi meg sem létünk, sem tudatunk,
mert ha adva van a padlás, és adva van a rés,
az egész úgyis csak egy történelmi kitekintés...



FÖLD! FÖLD!

Oláh Judit

Ének este

Szabó András

Az utolsó álom
Az apró szúnyog részeg zümmögéssel repült be
a fal repedésén. Szemeivel ezer apró, piciny
képben látta a termet. A pókhálót a sarokban
messze elkerülte - nem méltó halál számára.

A fény felé vette útját, amely kecsesen járta
tündértáncát a szoba közepén. Hatalmasnak
látta a gyertyát az asztalon, pedig az a dermesz-
tőén nagy teremben parányinak tűnt.

Halk reccsenéssel nyílt meg az öreg, szúette
faajtó, s árnyak léptek be rajta. Az egyik különö-
sen szépnek tetszett. Csodálatos domborulatok,
hajlékony völgyek az isteni testen. A tetején
porcelánhaj, s két szemét kékre festette a néma
láng. A szúnyog megszerette őt. Milyen jó
volna azt az édes, bársony bőrt megérinteni, és
csöndesen elzümmögni fülébe a gyémánt fülbe-
való halk csörgése mellett azt, amit a szív sugall:
szeretlek. Vagy inkább nagy betűvel: Szeretlek!

De ki van még a sötétben? Egy magas árny.
Olyan magas volt, mint azok a nagy fadobozoka
selyemholmiknak. Durva mozdulatokkal járt és
nézett, és minden lépésénél felsikoltottak a desz-
kák. A szúnyog nem szerette őt.

A két árny összeolvadt. A lágy porcelánba
beletúrtak a vaskezek. A gyertyaláng elaludt, s
fehér köd ülte meg a teret.

A szúnyog szeme könnyes volt. Talán a füsttől,
talán azért, mert ő hiába szeret. Viaszsárga
roppanással hasadt ketté a gyönge szíb. Leeresz-
kedett a puha testre, és fájdalmában elszende-
rült. Utoljára azt álmodta, hogy virágot visz a
porcelánhajú árnynak. Szeretlek.

Hív a csalfa ál-halál
szárnyat bont az álom
mellem alatt muzsikál
hervadó virágom.
Éjbe fúl a fénybogár
szénfekete tóba
maga mosdik nem talál
jobbik mosdatóra.
Záporoznak csillagok
belenyög az ég is.
Kedvesem szívében vagyok
s hajléktalan mégis.

Balogh Sándor

az öreg
(nagyapám emlékének)

messzi táltos sebeket szereztem,
ittam patakokból,
s a nap csendesen szívta testem.
ő madár volt,
köztem és az időközt hozta,
vitte a híreket.
reggel bort ivott, dúdolt, s ujjain
kiút a szeretet, szárny nélkül,
beteg testtel járt ott a bátor,
ahol én féltem nyárrá lenni.
szeme szivárgó volt, tört,
furcsa reményű- nagy kaland előtt.
készült az útra, mozdulatlanul
szedte tekintetével hozzánőtt
úti csomagjait, éreztem, hogy
becsomagol engem is, de én
gyáva voltam, istenem,
gyáva voltami
hogy legalább egy érintést
elvigyek belőle.
nem láthattam, mikor elindult,
nem lehetett szemem tarisznya
testéhez nyomulva könnyes súlyaitól.
messzi tettekre készültem, s vidám
jelekkel bizakodón az útra is, de
kövek között keményen érve
elszakadt az idő.


