
Szabó András

Az özvegy óra

Az utolsó óra ez.
Lehetetlen, zord és groteszk.
0, néma, megtört sebek,
Elszállt idő, felettetek sötét,
S a bársony szőnyegen
Rabszolga mutatók falják percedet,
Mint húsra éhes véres ebek.

Az utolsó kiáltás ez.
Hangtalan, csöndes és nehéz. Halld hát szavát,
sárga penész,
SJia nincs már ész,
Ő lesz az, ki pokol és menny között
Meghúz majd határt.

Kör

A legjobban azt a kört utálom, amit csukott szemmel
rajzolok, mert mire kinyitom a szemem, már nem tudom,
honnan kezdődik.

Cseh Károly

Téli zsoltár

Ujjadat sejtem a kampóban
mely tartja a húslila napot
a hó-csempézte mezők fölött -
a világnagy hentesbolt ragyog

Nyírseprű a jeges betonon
a gerincen futó borzalom -
kívül maradni: éhhalál
belül: a tömeg tapos agyon

Poharadként emelj fel innen
- így szépül meg végül is hulltom
míg álmaim habja a holdfény
habzik az égi kocsmapulton

Vígh Erika

Nyári este, viharban
Milyen szörnyű és gyönyörű volt a nyáron egy este.
Amikor hirtelen vihar támadt.
Szörnyű volt, hogy olyan gyorsan jött a változás, s
hogy mi annyira el voltunk foglalva, hogy nem
vettük észre, les már minket a háztetőkről meg a
fák lombjai közül, ahogy a versekben van, s ször-
nyű volt, hogy nem tudtuk végigcsinálni a mun-
kánkat, s szörnyű volt, hogy nem hasonlított a
romantikus mesékre, mert nem voltunk szomorú-
ak, sem magányos elüldözőttek, nem járt eszünk-
ben a halál, mert éppen bolond jókedvünk volt,
bolond, mert hülyeségeken nevettünk, s azért vol-
tak azok hülyeségek, mert számunkra nem lehetett
való, s ez az egész azért volt gyönyörű, mert láttuk,
mint zavar be másokat is a vihar, s nekünk gyorsan
fürödnünk kellett, mert tele lettünk porral, láttuk,
hogyan öleli, tépi le az akác leveleit, s hogy enge-
delmeskednek azok, láttuk aztán, hogy megbolon-
dul minden mozdítható, s csodálatos volt, mert
csodálkoztunk rajta, hogy a fák is össze-vissza
hajlonganak, egyikünk megjegyezte, hogy nem is
olyan hülyék, mert mi is így hajlongunk a mi
zenénkre, és hátha a fáknak ez a zenéjük, és hagy-
juk szegényeket, hisz oly ritkán hallanak zenét, s
ha némelyik akkorát hajol, hogy kettő lesz belőle,
az csak neki jó, mert aztán kisebb lesz a terhe, s
közben óbort ittunk, s mindez gyönyörű volt, és
csodálatos, mert a természet megmutatta, hogy
milyenek vagyunk, hogy mindenkiben ez lappang,
és ezért is gyönyörködtünk, és csodáltuk, és lassan
nem lehetett megkülönböztetni a port a levegőtől,
mi tomboltunk, tudtuk, hogy folytatni fogjuk, hiá-
ba esik majd az eső, mert mi igenis, folytatjuk
majd, mert erre vártunk.
Azóta várjuk, hogy eleredjen az eső.
De állandóan csak a vihar készülődik.

Téli szemlélődés

Levegő márványába vési
a tekintet
belém sajduló mozdulataid


