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Nyári fényfalak
Így nyaraltak az Irodalmi Jelen szerzői és szerkesztői 

Lapunk néhány szerzőjét (Acsai Roland, Bálint Tamás, Becsy 
András, Birtalan Ferenc, Bogdán László, Böszörményi Zol-
tán, Csornyij Dávid, Filip Tamás, Géczi János, Hegyi Botos 
Attila, Hevesi Judit, Jász Attila, Király Farkas, Kopriva Niko-
lett, Lackfi János, Lennert-Móger Tímea, Lőrincz P. Gabriel-
la, Magyar Eszter Csenge, Nagy Izabella, Nagy Zopán, Nagy-
pál István, Pataki Tamás, Pénzes Tímea, Petőcz András, 
Rónai-Balázs Zoltán, Simon Adri, Szilágyi Kinga Magdolna, 
Szokolay Zoltán, Térey János, Török Panka, Varga Melinda, 
Vass Tibor, Vörös István, Zsille Gábor) arra kértük fel, írjanak 
nyári képeslapverset létező vagy elképzelt személynek valós vagy 
fiktív helyszínről. Összeállításunkban a Lisszabontól a Karib-
tengeren, a zalai dombokon, Rómán, Párizson, Budapesten, Be-
regszászon és Székelyföldön át a Balatonig, az Adriai-tengerig és 
képzelt, jövőbeli városokig utazhat az olvasó, a versek címzettjei 
között olyan művészek és költők vannak, mint Borges, Pessoa, 
Weöres Sándor, James Joyce, Jim Morrison, Szilágyi Domokos, 
de vannak nagyon személyes, családtagoknak, múzsáknak aján-
lott versek is és filozofikus tematikájú költemények is. 

Jász Attila 
Képlapok a nyári fényfalakra 

Kedves Fernando, 

szobrod mellett ülök a kávéházban 
a napon. Kissé merev. Épp rendel,
lendül a keze. Kalap, bajusz, csokor-
nyakkendő. Szemüvege otthon maradt.
Cipője fényes, a keze is. A sok simogatástól.
Én is kézbe veszem. Forró kézfogás, éget
szinte. A bronz milyen forró tud lenni.
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Ide jártál kávézni, azért van itt bronz-
asztalnál ülő szobrod. Mellette üres szék.
Ki mer leülni melléd? Turisták, akik nem tudják,
ki is voltál. Ki tudja? A meleg miatt nem
kávét, hanem sört rendelek, egy pohárral
neked is töltök. Tudom, hogy avantgárd éned
nevetne csak magában. Tudom, hogy vörösboros 
vagy. Mégis. Ülök még melletted egy kicsit. 
Magyar nyelvű könyved kiteszem közénk.
   (Lisszabon, 2017, május vége)

Kedves világvége,

még itt nálad is kisütött a nap. Végre.
Végtelen lassú hullámok ostromolják
a hatalmas és kopár sziklafalakat.
Csak szél, szél, szél, zúgás és óceán-
moraj. Egy világítótorony, más semmi. 
Szél, végtelen és nyugodt víztömeg, 
és a világ vége. Mint a mesében, olyan
földön túlian szép. Akár az utolsó kép
is lehetne az életemben. A világ végéig
elnézném. Hasonlóak vagyunk, ugye?
   (Cabo da Roca, 2017 május vége)

 
Kedves Friedrich,  

természetesen fehér inget veszek a tiszteletedre,
de nem talállak a házban. Alul, a múzeumban 
dokumentumok, egykor kiadott műveid. Felmegyek 
a toronyszobádba, ami teljesen üres.  Semmi nyoma 
annak a másik életnek. Kinézek az ablakon és meglátom,
ahogy csapzott hajjal, magas homlokkal visszanézel rám.
Épp szállsz be a hosszúkás csónakba, és már evezel is. 
Érzem. Hogy mosolyogsz közben kicsit idétlenül. 
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Egy ceruzarajz volt csak bennem rólad verseid nyomán,
meglepődöm, mennyire jól adja vissza vázlatszerű alakod.
Mégsem integetek. Mire megmozdulna általam valami, 
egy tétova mozdulatcsíra, már csak egy papírhajót sodor 
a Neckar vize a fűzfák alatt. Kihalászom, az elmosódott
sorokból nem értek semmit. Nem tudok németül. 
Csak az aláírást tudom kibetűzni a versként tört s 
maszált szavak alatt.  Scardanelli. Ajtót nyitok magamnak,
hunyorogva, a napsütötte virágokra. Majd rád csukom.

   (Tübingen, 2017. június 22.) 

Kedves Tivadar,  

megtaláltam a konkrét helyet,
egy reprodukció segítségével, ahonnan festetted
a képet. Akár egy képeslap, csak szebb. Mint a jó
művek mindig. Azóta a vízesés tetején, középen
nőtt egy fiatal fa. Alatta, mellette zuhog a víz.
Gondoltam, ez tetszene neked is, talán a remény-
ről szól, amiben mindig is hittél, azt hiszem.
   (Jajce, 2017. június vége)

Hevesi Judit 
Tűlevelek alatt

            a hallgatásnak 

A Rózsák Kertjében ért utol a leveled, 
nem tudom, honnan lett hirtelen wifi.
Hajnalban menj el az Angyalvárhoz,
ezt írtad nekem,
mert az a kékség és a madarak.
Ha itt lennél, rózsákon vitatkoznánk,
hogy Angeline (2011, Franciaország),
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mert mindketten szeretjük a túlzásokat,
vagy Ascot (2007, Németország),
mert egyedül a tüskéi stabilak,
és hiába nyakunkon a május,
még nem hozott virágokat. 
De így csak egy közös titok marad,
viták kérdéses szeretőkről,
akikről házaspárként veszekszünk,
miközben kapcsolatban sem vagyunk. 
Egyébként nyugodj meg, 
mindenhol itt vagy,
mert a várost beborítják a kedvenc fáid,
a mandulafenyők,
és ha már beszélünk,
kérd meg őket a kedvemért,
hogy ne takarják el a napot. 

Böszörményi Zoltán 
Képeslapok a fekete pillangók földjéről 

A gondolat bőrén 
 
A sóhaj 
fekete pillangók röpte, 
alkalmi bazár.
Óriás denevér 
a nyár, 
az éj boltozatába zár.
A gondolat bőrén 
megfeszül a tér, 
inger-szőnyeget gurít 
lépteink elé.
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A pálmafák tövében 
kóbor álmok ülnek.
Csillámlanak
lenyomatai a fénynek.
Befáslizva él a lélek,
átszivárog rajta a vérem.
 

Sehová 
 
Előttem üres kottalap.
Mellette mélázó kalap.
Ráér, felszegett fejre vár.
Alkudozik velem a nyár.
Nem rezzen, csábít sehová.

Bogdán László 
Képeslap Nakonxipánból a Seholba

    Weöres Sándornak

Mántikaténi kátá. Csöngei boglya hajad.
Hullám fésüli, várod virradatod.
Víz alatti ház lett otthonod, de nem 
nyelnek el tengermélyi csillagok.

Ung király lánya fonja koszorúd.
Égő falábak pernyéje röppen. 
Égi körökben eloldozódik.
Arcod tűnik fel. Nevető isten.

Denevérek, fakutyák kísérnek
Elsüllyedt allékon, sétányokon. 
Körötted tenger alatti város.
Vadrózsa kúszik dór oszlopokon. 
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Béke lebeg már fogporaidon.
Egy vérző talpú szegény katona –
ez is te voltál –, némán szalutál.
Velünk rokon tétova sóhaja.

Hét harangvirág hullámzó terén,
leheletednek szobránál megáll. 
Homlokod titka átömlik belénk.
Ki voltál? Tündér? Száműzött király?

Bolond Istók? Holdbéli csónakos? 
Szavak bűvésze? Kis égi zene? 
Ütem, rím, ritmus mágusa? Krőzus?
Kinek miénk lett végül mindene!

A versben Weöres Sándor-sorokat használ fel a szerző

Lackfi János 
Zsoltár-képeslap a töredelemről 

Moss tisztára engem, Uram,
intelligens mosóporoddal,
és fertelmes zegzugaimból
súrold ki a vétkeket!
Csaló vagyok, hiú és szeretetlen,
apró-cseprő bűnök széllökéseit
fogom vitorlámba, hajóm
té s tova szédeleg, akár
rovarirtóval lefújt bogár.
Kásás szittyóban toporgok 
a te szép, fényes ösvényed helyett,
és, Uram, még pici dobócsillag,
surrogó zigóta voltam, 
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már megárnyékozott a bűn 
engemet. Mert igazából 
a bűn nem más, mint
nem-veled-lét, mint
nem-időzni azzal, aki
szeret, szikkasztani téged 
szeretetlenségemmel,
megvonni tőled jelenlétemet,
miközben te sosem vonod meg
tőlem magadat, ott állsz
minden zsákutcám végén,
de nem gáncsolsz ki,
nem papolsz nekem,
és nem is nézel rám 
bánatos boci-szemekkel,
mint egy szemrehányó anya,
hogy hát hogy tehetem én 
ezt veled, hát van nekem
szívem, hát véredet adtad,
hát vigyáztál rám minden
utamon, hát taníttattál, 
ruháztál, mint a divat-
szalonok liliomait, s lám,
én, anyaszomorító, 
atyaszomorító,
én mégis és mégse,
bezzeg de tudnál 
ujjal mutogatni, hogy 
Szent Ferenc így, Szent 
Erzsébet amúgy, a te rendes
gyerekeid, fehér báránykáid.
Rájöttem, Uram, hogy ezt a
szemrehányó nénibácsit
én gyúrtam össze magamnak
szomszédokból, dadusokból,
tanárnénikből, hordószónokokból,
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nem sok közöd van hozzá,
afféle aranyborjú ez is,
össze kell törnöm, hogy 
mögötte megpillantsalak.
Mert valójában, Uram,
te vagy az egyetlen 
szurkolóm, már üres a
stadion, mindenki azt 
elemzi, a formaidőzítéssel 
volt-e baj vagy csak
ennyi volt bennem, semmi
több, tehetségesnek látszottam
pedig eleinte, de mindegy, 
a fontos versenyt elbuktam, 
majd jön helyemre más.
Te viszont, Uram,
bőszen lobogtatod üdvösséged
örömét, fújod a tülköket,
püfölöd a dobot, mert
bízol bennem akkor is,
mikor már nem sok
bíznivalóm maradt
magamban. Mini-
szivárványt biggyesztesz 
az égre, azzal üzensz,
hullámkarton táblát 
tartasz magasba, rajta
filctollal ügyetlen felirat:
TE VAGY AZ ÉN SZERETETT 
FIAM, AKIBEN KEDVEM TELIK,
és alig várod, hogy kifordított,
véres szívem, ez a valószínűtlen
lepke végre megpihenjen
válladon, és kedves lesz
a te színed előtt
az én áldozatom.
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Vörös István
Csapkodó félelem

avagy
képeslap a nagyszobából

Az öröklött idegesség
     kifagyasztó vize mos.
Ha fürödnél, bevezessék
     a szobádba a Marost! 

Ha aludnál, kivezessék
     a szobádból a Tiszát,
Duna-part lesz a fizetség,
     ma terítsék le alád.

Fejed alja a Bakonyból
     kiszabottpárna-szerű,
ezen alszol ezer okból,
    de az álmod keserű.

Takaród a Gerecséből
    hazavitt nagy, hegyi csend.
Balatonnak fenekéről
    vízi népség kiüzent:

Minekünk meg idelentre
    kicsi asztal, kicsi szék,
hali népünk odaülne,
    az iszap már nem elég.

Eladó-e szobabútor,
     ami lentre idefér?
Vagy a rosszba kihajózol
     fizetett válaszodért.
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Birtalan Ferenc 
Távoli anziksz            

  Bogárnak, N-2021 Farkasrét 

és megint a napsütés a nyár
immár hetvenkettedik Bogár
az jutott eszembe este
pakolunk megyünk Sződligetre
mint annyiszor annyi évig

kövek közt hűlő dinnye sör
a Duna-víz körülcsobogja
piciny szél száll a fák felől 
lepkét kerget a fűben Morzsa
még minden előttünk reménylik

aztán sötét lesz nélküledség
vakon jövő reggelek esték
járok öregen elveszetten
pedig de szépek voltunk ketten
szívünkig csillogott a fény

ülök egy messzi kis szobában
csukott pillám mögé lopózol
Sződligeten örökké nyár van
csak mi estünk ki a valóból
rendjén van így de azért kemény
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Kopriva Nikolett
Mr. Morrison, kedves!

képzelje, manapság megfeszül a lét.
Ropognak a szálai,
sisteregve forral holnapot, 
közben titokban hírt szerez arról, 
meddig érdemes.  Éjjelente minden fa 
kiszakad a helyéről, és ősi táncba kezd,
zsigerei közé szellemeket szív; 
nem életet – a halált kutatják.  
Mr. Morrison, ha a csend tömény, 
még hallani a nyelve alatt 
sziporkázó parazsat, 
de túl erősen szorította rá a fogait, 
a varázs hamuvá, verejtéke pedig 
folyóvá nőtt. Ha így folytatja, 
óceán lesz belőle…
Nyár van, mégis ködben úszik 
Párizs; a lefolyókból sziszegő kígyók
lepik el a fürdőkádakat;
álmomban szertefoszlik alattunk az ágy,
felbontatlanul hagyom
a vörösbort. Mr. Morrison, 
negyvenhat éve a lét mögött, 
mondja, hogy érzi magát?
   (Párizs, 2017. július 3.) 
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Becsy András 
Levél James Joyce Tanár Úrnak 
      (no meg Kiss László kollégának)

Pólából kihajózott éjjel az amfiteátrum,
százhetven fáradt evezőse feszült neki, most Tri-
eszt fele néz a vitorla, visz, úszik a lomha, beteg tri-
érész, tatja veled hánykódik a néma azúrban.

Gyöngéden paskolja Poreč partját a kedélyes
Adria, Neptun szétrombolt szentélye előtt már
látom a gályádat. Mire mólót érsz, levelem vár
asztalodon. 
                 
                 Kezdődik az évad, vége a bolygó
nyárnak, tanmenetet gyárt újra az óraadó, a
jegyzeteit böngészi, miközben az ablak alatt még
zsibbad az utca az izzadt lármától. 

                                                       Az a sánta
sellő már Dublin partján lesi, hogy mereved meg,
és borzong a Virág, ágyában tölti a napját
most is Molly megint, minthogyha talán szeretője…

Bőrzik már Poreč öble, hajódnak türkiz a tükre,
jegyzeteim rendezgetem épp, jön az évad, az új. Ott
úszik az amfiteátrum, a város opál vize várja.
Látom a gályádat, mire mólót érsz, levelemmel
néhány tanmenet is fekszik majd asztalodon. B.
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Nagy Zopán 
Két lapu-levél, egy anzix

                    James Joyce-nak

No. I. 

Kedves Jakab! 

Az örömpörkölt idén nyáron is odakozmált.
A Bloomsday magányosan telt, öblös-gödrösen temetett
Ma-gá-ba… Aznap négy sötét-fátylas Nap rezonált…
Negnap megénekeltem (az aggkor) 17 esztendős emlék(kedves)emet: 

Ó, Lola Nuvoletta, akinek minden-porcikája 
Tündöklő fényköpeny alatti térkép, csontváz-látomás!
Korty-porcogtam is nedvesen, hála!
Látom, kissé most Te is felragyogsz, íme, egy hommage:
Supprupp-rum, rongy-hogyhogy!
Sréég! Sőtabotod is el(v)borult! Potty…
Az emancipők rég közöttünk álltak, 
Egyedül a társtalanság volt számlálhatatlan…

Felhőtt nincsmerős-nőink 
Mind: menyétekkel és tupírozott mókusokkal aludtak…
A konstellárium külön-külön is közénk
Feszült, égpedig szoláris-mutánsan, szesztimatikusan…

Uni-kor! U-nuku! Nunikum! Unikumisz! Unikormorán! 
Térbütyök roppan, reped a csontjamán, 
Súrlódás sistereg, tapsikoly téved, kürt kínhangzik, 
Kacsint a borz, biciklin borzong – s kong a bicsak-lik…

Nálunk éppen most zajlik és dadog
Az Oldon-Joyce & Jungen-Morcz Fesztivál,
Melynek szülőatyja, szervezője maga-magam vagyok.
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Itt ülök a végeken, Gyom ismeretlen gátjainál…

Hiábamenet van meg a (káragőzöm) retúr,
Haránt sem örömteli a csalavány űr-tükörkép nagyúr…

No. II.

Kedves Jakab!

Kérdeztem a jósokat:
Egyek-e meggyet, jó sokat?
Azt súgták a jósok: 
Barack lesz most, jó sok,

De a májra még jobb
A rengeteg cseresznye…
Egészség = nem szerencse! – 
Leszek-e még boldog?

Ma reggel, kertemben: a barackfába csapott 
A villám. Letérdelt, megtört, 
Szenessé égett törzse halott, 
Rogyásig érlelt termései immár nem „fennkölt”:
Éretlen, eltehetetlen, érthetetlen áldozatok…
Padlásszobám is leégett egykoron, 
Akkoriban sokat vándoroltam, szippantottak távlatok,
Többek között a Père-Lachaise ódon, 

Pompás-patinás sírjai közé többször visszatértem, 
Elme-rengve, merengve el, és első Ulysses-kiadványod
Legendás helyszínén (élő-holtan) is pihentem:
Shakespeare and Company, antik bookshop a Latin negyedben…

Azelőtt a Nagy Amalgám is gyakran üzent nekem.
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A minap Alpakka villám vágott, hatolt be a fémes tömésbe…
Az elektromossággal mindig is gondjaim voltak, különösen
Vonzottam a bajt. Egykoron szobám ablaküvegén Gömbvillám kérge 

Hagyott dupla-emberfejnyi égési nyomot, mint lángvágó 
Okoz szabályos rajzolat-vájatot a megperzselt vásznakon. Átható…  

No. III.

Kedves Jakab!

Nincs kényelmes ágyam, nincs kényelmes székem,
Nincs „szép repedésem”, könnyű álmom sincsen, 
Mióta a Zárt osztályról – 25 éve – hazatértem: 
Kényelmes gondolatom hogy is lehetne nékem…

Egy sokkos emlék marasztaló:
Víg asztal, ó! Vigasztaló! 
Víg asztalon vigasztal ó, ő: 
Az irgalmas vigasztaló-nő!

Nemlékszel? – Vizionáló-társként sokat úsztunk a tex-túrák farvizén, 
Meta-líra folyamokban is merültünk eleget, Ő-én, Te-ő: Te meg én…
Finnegan is gyakran mellettem révedt, di-opt®ikus ének sok

szorozták éned,
Dublintól–Triesztig, Párizstól–Gyomáig: a bolyongó ébredés 

azóta is ébred…

Remélem, Te is hol vagy! Kisvártatva: komám! 
Remek nyarakat kíván, barátsággal: Zopán
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Hegyi Botos Attila 
Zugligeti üzenet Borgesnek 

Jorge Luis Borges: A dél

Valamelyik udvarodból bámulni
a régesrégi csillagokat,
az árnyék
padján ülve bámulni
ezeket a szórt fényeket,
miket tudatlanságom nem tud megnevezni,
se elhelyezni a csillagképek között,
átérezni a rejtett
ciszterna vízkörét,
a jázmin- és loncillatot,
az alvó madár némaságát,
a tornác boltívét, a nedvességet
– ezekből áll talán a költemény.

Zugligeti üzenet 

Hát itt vagyok,
drága Barátom.
A költői, 
az isteni magányban,
magányodban, mely örökkön 
utánam kutatott.
Fél lábbal 
egy muzsikáló,
festői, gyöngéd égben,
fél lábbal járhatatlan 
utak keresztjén,
egy röpke, 
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heves és sápadt,
ingatag nyárra szögezve
Európa közepén:
egy még inkább
medrét veszítő időben,
mely létezésemben,
örömeimben 
születésemtől tagadott.

Ezúttal van kertem,
szeretett családom, 
melyet eltartani 
nemigen tudok.
A dél, a fény, tengerem
egyre távolabb,
de hajlékom hűvös 
szurdokán a forrás
tovább csurog:
s bár a mexikói narancs,
az anatóliai pipacs, 
a tibeti istenvirág
már elvirágzott,
édes illatoktól roskad
a kivilugas, s ha szuharom 
biblikus mirhája, az istennő ciprusa,
az örökzöld bambuszerdő
lombja a hosszú télen elfagyott,
a tűzfal tövén
Epheszosz folyójaként
hullámzik a lonc,
s egyik kapumat
rózsás jázminból fontam, lásd!,
épp sorra nyílnak rajta
a hajnalcsillagok. Pár hete még 
fagyos volt a reggel,
s már hamarosan nyárközép.
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Tölgymézű alkonyukkal
lassan rajzanak a szarvasbogarak,
éjparazsukkal a szentjánosok.
Ilyentájt gyakran kiülök 
a ház elé, de többnyire
hamar nyugovóra térek,
álmaimban letűntek s eljövendők
templomi lépcsőin bandukolok,
s a feketefenyő alatti
lépcsőn mindig
elsőként köszönt a hajnal,
áttetszik tekintetem
a párálló lombokon.

De erről ennyit,
amint kimondhatatlan
egyébről: egytől egyig tudod.
Most inkább jöjj,
hagy vezessem végig
reszkető, álmodozó ujjad
fénynyiladékok, 
mélyben tündöklő erek,
ciszternák rejtett vízkörén.
A csillagokon, miket
tudatlanságunk megnevezni
nem tudott.
Jöjj, hogy távozásodban
tekintetemmel most
magam követhesselek,
őrizvén az örömben,
hová kisded lángjaimmal,
köveken feslő rózsáimmal,
csalogányhangjaimmal
újra csak utoljára térek,
hogyan az elengedő feledés.
   (2017. június 6.)
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Acsai Roland
Esküvői képeslap 

És lesznek 
És leszünk
Lesznek ketten
Leszünk ketten
Lesznek ketten egy
Leszünk ketten egy
Lesznek ketten egy testté
Leszünk ketten egy testté
Nem 
Nem jó
Nem jó az embernek
Nem jó az embernek egyedül
Nem jó az embernek egyedül lenni
Alkotok hozzáillő társat
Alkotott hozzámillő társat
Ezért a férfi elhagyja apja és anyja házát
Már húsz éve elhagytam
És ragaszkodik
És ragaszkodik az ő 
És ragaszkodik az ő feleségéhez
Csont
Csontom
Csontomból 
Csontomból való 
Csontomból való csont
Te
Test
Testem
Testemből
Testemből való
Testemből való test
Szent
Lélek
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Rónai-Balázs Zoltán
Képeslap Botondkának, 
aki lassan három hónapos

Neked írom a kaktusz virágát, selyemfehérben,
a leándert, hogy ilyen a ciklámenrózsaszín,
itt a gangunkon, a futóbab égőpirosát, a zöldet
és a boltív szabta ég kékjét, amin repülnek
ezüstszín és habos fellegek:
az első nyarunkat írom meg neked,

amelyben te, akár benned a jövő,
cseppnyi vagy még csak és csemcsegő,
pedig már kétszer hasadról hátra
fordultál, és nevettél apádra,
anyádra is, aki lélekre nőtt,
alakra meg, mint szülés előtt,
s hogy minden rendben:
amíg a konyhaablak párkányán a lórom
cirkás bársony-bordója bólong,
könnyű kézzel írom: az erő
belőled halkan a szívünkbe nő,
miközben ordítasz magatehetetlen,
és anyád épp cicit vesz elő.

Pénzes Tímea
Képeslap a kertbe

nektek írom e lapot,
kiket nem lelek a kertben,
csak a kígyóként tekergő slagot,
mire éppen pillangó reppen,
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s amit nemrég még fogtatok,
nagyokat visongva mind a ketten.

oly önfeledten játszotok,
el kéne, hogy lessem,
nem érdekel most anyátok,
hiába keres töretlen,
firkantok inkább egy lapot,
hogy minél jobban csengjen.
miközben málnát faltatok,
fölfalt a bokor egyben,
(málnaborok, írom véletlen,
nyilván már erre gondolok),
ismét elindulok, loholok, lódulok,
de ti már egresbűvöletben,
hiába csörtetek, osonok,
csak bokrokra lelek, lelegelten.

tele a szájuk a nyárral, 
ribizlivel, sárral,
hol lehetnek éppen,
mely fodrozódó térben,

hol röppen fel kacaj, 
hol lábnyomos a talaj,
ott lesznek valahol,
hol orruk izgalmat szimatol,
elmerülve gyomban,
barázdában, lomban,
vödörben, gödörben, 
gyermeki örömben,
a klassz vidéki nyárban,
fincsi élményre elszántan.
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ennyi kalandot bűn lenne kihagyni,
amikor ezer jót fel lehet kutatni!
nézem csak merengőn, sóvár-irigyen,
ahogy megmártóznak a jókedv felhőiben.

van mit ellesnem a két gyerektől,
kik ki sem látszanak a falusi életből.
ám mire elkapnám a grabancukat,
készen áll már a talicskafogat,
bepattannak, és nyergel velük mama,
hetvenéves, de ettől nem lesz szívrohama,
nem döntik ágynak, csak kipirul,
tetőtől talpig kivirul, 
s ha mégis ágynak döntik,
hancúrozzunk, üvöltik.
jobb, mint egy dzsipen,
és jobb, mint egy gripen,
ez árkon és bokron
által- és keresztülviszen…

játszanom kéne veletek,
apró duracell-elemek,
hátha nekem is jutna 
egy-egy csodafalatka,
csak le kéne guggolnom, 
hogy megtaláljalak,
s időmet nem tékozolnom,
hogy együtt kószálhassunk végig 
sok-sok csodaszép nyarat,
és fránya körmölés helyett
játszi lombkoronák felett
emelkednénk derűsen az égig,
odaérnénk délelőtt – vagy legkésőbben délig.
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Pierre Teilhard de Chardin 
és Simon Adri levelezéséből 

A lélek súlya 

Hogy van, kedves Adrienn, akarom írni, Adri?
Én vacakul. A köszvény. Nem is tudom, kiadni
e sorokat kezemből lesz-e majd erőm. A hit
és a tudás közötti fal, a sánc oldalait
bámulom, ahogy már ötven éve. Itt, New Yorkban,
az ifjú papként írt naplóm bújom, egyre jobban
csodálva a Gondviselést, öregen és resten.
Hét kilót ha fogynék, már nem lenne fókatestem.

 *

 Kösz, jól. A tavaly nyári naplóm olvasom.
 Egy házban írtam, ahol folyton írni kellett,
 lefűzött dossziéban őrzik ötven évig,
 ami összegyűlt, de remélem, ez túlzás.
 A konyha tűrhető volt, a gyűlés néha tök jó,
 néha gyötrelem, de végül is megérte.
 Ez már a hetedik normális nyaram,
 hét kilót ha híznék, volna fenekem.

 *

Ez a néhány sorom is a metropoliszban kelt.
A nyár végső soron csak egy hosszú (ha-ha) bankett.
Nem tudom, Magácska hogyan is van ezzel, de én
Afrikába vágyom, mint kamaszkorom idején.
Nyáron mindig a fekete földrészre gondolok,
nem egy árnyékos vízpartra. Ez már milyen dolog!
Remélem, emiatt nem támad közöttünk vita.
Él bennem egy misszionárius jezsuita.
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 *

 Nyáron az ember vízpartra gondol,
 merőleges fényre, kurta árnyékokra,
 az estére megnövő szálkás jegenyékre,
 mozdulatlan égen gomolygó füstre.
 Minden nyár egy kicsit rövidebb
 az előzőnél. A nagy kánikulákat
 nehezen bírjuk, egyre nehezebben, 
 és egyre korábban gyújtunk lámpát.

 *

Önnek rólam eszébe juthat a lelki élet.
Egy percig se tévessze meg, hogy testem mivé lett.
Ahogy bolygónk is hűséges alapként szolgálja
az embert, bár tengelye kissé dőlt. A Föld-gálya
padján egymás mellett evezünk, Magácska és én.
Hát szorítok szívből a magyar költőnek, vésvén
reszketeg betűimet. Amúgy a tény nem ereszt:
a Szent Koronán ugyanoly szögben dől a kereszt.

 *

 A nyár az az évszak, amikor a Föld
 a legtávolabbra jár a Naptól,
 azt hinném, hogy fordítva van,
 ha nem mondták volna az iskolában.
 A tengelyferdeség az oka,
 a Föld szemtengelyferdülése,
 huszonhárom és fél dioptriás,
 a lélek súlya is majdnem ennyi gramm.
     (New York–Rákosliget, 1955–2017. június)
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Király Farkas 
Milliárd vízmolekula 

június 18.
  K-nak, bárhova, poste restante

Magasból nézem a mélységet.
Széles a folyó, megvan ezer lépés.
Remeg a betonút, a vaskorlát,
mikor elhúz egy-egy kamion.
Nézem a hídról, a közepéről,
mint hömpölyög a zöldes víz – 
rücskös ég, melyben kagylók a csillagok
s uszonyaik vannak az angyaloknak.

Néztem a vizet, két percig, talán
háromig. A remegés belém kúszott,
az uszonyos angyalok csábítani kezdtek.
Nyeregbe pattantam, és eltekertem onnan.

K., nem lehetek csillagok eledele.

június 24.
  K-nak, bárhova, poste restante

Megkedveltem azt a rejtett utat, K.
Lila virágok nyíltak a parton.
Öreg uszály a holtág közepén,
hallani a hersegést, amint 
magáévá tesz soktonnányi vasatomot
milliárd vízmolekula – rozsda fogan.
Kémia. Ahogy a közeli gyárból áramló 
élesztőszag tánca a rothadó széna bűzével
szintén. Vegyülés csupán, semmi csoda.
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Az út menti síneket benövi az akác – 
gubbasztanak földhöz ragasztott zöld vadak.
Odébb malterbőrét vedli az egykori üzem,
téglahúsa fakó foltokban mutatkozik. 
Épületek megfáradt szemérmetlensége…

De ez már emlék. Most a kertben ücsörgök.
Megettem az első itt nőtt málnaszemet,
és azon tűnődöm, a nyárfa melyik ágáról
hullott le imént az a sárga levél...

Lőrincz P. Gabriella 
Menthetetlenül

            Zoltánnak 

Nem hiszem, hogy
Önmagán kívül valakit 
Szeretni tud az ember.
Csak elnevezték,
Ha nem teszik, most bizonytalan
Érzés volnál.
Pálinka ízű éjszakák,
Gyűrött lepedő,
A szád íze, 
Nyelved a combomon…
Fülledt júliusok emlékeitől
Menekülök
Olyan vagy, mint a nyár,
Nem tudok mit tenni ellened,
A vetkőzés mind kevés.
Hűs templomköveken hasalok éjjelente,
Hátha az Isten
Elrejt előled.
Előlem.   (2017 júliusa, Beregszász) 
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Becsy András 
Levél a Kis-Balaton mellől

Utolsó segélykiáltás ez a levél.
Egyetlen egérút, mentsvár vagy, kellenél!

Érzem, pezsdül otthon az utca, a kába
járókelők most indulhatnak munkába.
A piros lámpánál egy villamos méláz,
cukrászda csörög, ücsörög a kávéház.
A piac sarkában kékes rőt láng oson
a tészták alá, s már látom, a lángoson
fokhagyma illata ébredezik, kel föl,
olvad a sajt, s a húsz százalékos tejföl.
Felkönyököl a nagy folyó felett a híd,
Ott sétálsz, távol, én meg megrohadok itt.

Mennék már hozzád, de fogva tart a Berek,
írni még úgy-ahogy, ám szólni nem merek.
Bepaliztak, jöjjek, én, gyanútlan balek,
már a nyolcadik kócsagot néztem ma meg.
A nappal neszez, de az éj üvölt, brekeg,
kevés a kaja, ám szúnyog az rengeteg.
Azt hiszik, élvezem, jó itt in natura,
míg én unatkozom, evez a Matula.
Vele is hiába vitázom, mint ádáz
ellenség, csak vállat von ez a vén pákász.
Mindent megpróbálok, hogy elengedjenek,
napszúrás, rák harap, cigifüstöt nyelek,
tüskék és tövisek közé vetem magam,
kötszernek lábamra a gumicsizma van.
Holnap e pokolban mélyebbre merülök,
csatlakozik majd az az idétlen Bütyök!
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Utolsó segélykiáltás ez a levél.
Hatan olvasták. A hetedik te legyél.
   (Tutajos, a Tüskevárból, 2017, június 26.)

Bálint Tamás 
Mielőtt végleg megvakulsz 

                         Marci kutyához 

Marci,
mielőtt végleg megvakulsz, gyere, járjuk be a kertet,
itt a kapu, melyen többet nem mehetsz ki egyedül a mezőre,
a területed az orgonától a ribizlibokrokig tart,
a rohangálás is egyre óvatosabb legyen,
ne feledd, az orroddal nem érzed a lépcsőket.
Hiába a rengeteg egyéb inger, a vonzó illatok,
az ijesztő vagy ingerlő neszek,
a szabadságod korlátozni kell, a saját érdekedben.
Még egyszer, utoljára, gyere, és nézz meg mindent magadnak,
és nézz meg engem is úgy, mint akik utoljára látják egymást!
Hopp-hopp.

Lennert-Móger Tímea
Földönkívüli képeslap

betelt a pohár. kiürült a fészek. nyara van a télnek. duzzadó 
lepedők állnak kötélnek. ledér zászlók. (v)érzékeny angyalok. 
hiszik tovább az ős(z)i levelek szívét. a földön kívül (nem) te-
rem élet. gabona. sziget. elfogynak a hírek. (sz)óbeszéd. nem éri 
meg a nyarat a tél. a liget bennem üres én. fekszem a közepén. 
elég vagyok magamnak. meddig. szállnak nyomomban a dar-
vak. oldó föld. rideg égbolt. naphiány. feszület. keresztutakon 
a madár se kár. ész és (sz)ív határán. testkabin. drága. olcsó 
dráma. minden a bőr hibája. érez. élvez. 
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Petőcz András 
Képeslap, ismeretlen földről 

Kastélya üres termeiben bolyong
megvénhedten és szomorúan.

Az idő nem múlik. Ahogy az lenni
szokott, az idő, mint valami  különös
füstcsík az égboltozaton, mozdulatlan.    

A mindennapok egyformasága csak
a megvénhedt arcon hagy nyomot,
illetve a Kastély omladozó falain.

Kastélya termeiben bolyong, aki egyedül.
Megvénhedten, szomorúan, ahogy az illik.

Képeslap érkezik, valahonnan, messziről.
Messziről érkezik, ismeretlen földről.
Van rajta bélyeg, és egy különös pecsét.

Nem tudható, hogy ki hozta a képeslapot.
Postás nem jár a Kastély felé, és idegenek
sem kopogtatnak a lezárt zsalugáteren.

Valaki bolyong üres termeiben. Nem tud
elnyugodni, csak lépked szomorúan.

A képeslapon nincsen üzenet, semmi, semmi.
Csak egy fekete macska villogó, sárga
szemekkel, csak a fekete macska pofája

néz szembe örökkön-örökké arról a lapról,
néz szembe azzal, aki egyedül, bolyongva,
megvénhedten, bezárva Kastélya falai közé.
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Kezében valami ismeretlen képeslappal,
Kastélya termeiben, bolyong, aki egyedül. 

Nagypál István 
Kambodzsai anziksz

           Henri Mouhot fiktív levele

A templom előtt ülök, a lábam
a vizesárokba lóg, mögöttem 
egy francia éppen fotót készít 
Angkor főtemplomáról, amin

nem láthatod a citruspillangókat,
mert beleolvadnak a fekete-fehér
háttérbe. Vörös foltjaik, akár 
a láthatatlan khmer férfiak és nők

szemei. Kambodzsa őslakóival
Charles a misszión dolgozik, nekem 
az expedíciót kéne előkészítenem, 

de a begyűjtött, elszáradt bábok
a sátrunkra, az otthoni civilizáció
törékenységére emlékeztetnek.

Pataki Tamás 
Szeress Honoluluban

hawaii rózsák édes bűze, 
valami koktélt szürcsölök 
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hullámzik a nők hasa 
tűzijáték s a szex szaga 

és te hol vagy? 
mért nem pofázol?
hisz végre együtt
nyaralunk!  

gyorsan pakoltam...
a bőröndömben te
is elfértél angyalom

a sampon és a fogkefe
a kezed és a letépett bimbók
a jégszőke fejed is hoztam
a fűrészem is bepakoltam!

veled nyaralok, angyalom
pofázz hát, ez nem a Balaton
véres panoráma sebe a hold
kicsúszik kezemből szemgolyód

ide vágytál, velem háltál
mind a tíz az ujjam 
szopogatom 
                (Honolulu környékén, 2017-ben)
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Nagy Izabella 
Selyemharisnya az érintésed 

            a zalai dombok alól Herczegfinek 

felborult

ha körültekintek önmagamban
sárga bálák megkötözve őrködnek egymás felett
bárányfelhők legelésznek az égen 
a gólya a lápban fél lábon állva békára les 
egy füstös macska nyurgán kóricál
hátammal támasztom a talajt
átsüt rajtam a nyár
árnyékod fölém hajol
bőröm libabőrcsipkés ujjaidtól 

felöltöztetve

meztelen lábamra
mint finom selyemharisnyát
felhúzod érintésed
betakarod hátam puha ujjaiddal
felöltözteted arcom minden szegletét
csókjaid szövetével
fogaid fésülik fogaim kerítését
nyálad sálat von nyakam köré
kezeid melegen tartják melleimet
körmöd lekarmolja a hideget fenekemről

felöltöztetsz önmagaddal
hozott ruhámat levetem eléd
helyette felveszlek tégedet
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mindennapjaink

sétáltam a könnyű nyárban
és arra gondoltam
hol lehet s merre járhat
s miért nem hozza 
a sors
az élet
vagy bárki más
elém
mikor olyan furcsán
össze tudok futni bárkivel
az utcán
csak épp vele nem
várakozik bennem 
a forró augusztus 

vasárnap

tiktakol a falióra
messzi láncfűrészzaj   
madarak nyári öröme
bekapcsolódó hűtő-búgás
majd csend
a nyári vasárnapokon
nem zúg villamos
nem sír kisgyerek
nem kopog eső az aszfaltra
csóré csend csücsül 
mindenütt
csak a szívem dörömböl hangosan utánad
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Csornyij Dávid
Nyári vers a Jelennek

Ilyen ez a város: hazug és káros.
Hazamegyek – mondtam –, 
de még mindig itt nyaralok 
egy dobos koldus mellett. 
Imádkozik.
Szentéllyé válik az aluljáró
a külvárosi fertőben.
Negyven év után is hisz az emberben, 
de szívét pénzéhség szorítja. 

Ilyen ez a város: hazug és káros. 
Hazamennék – mondtam –, s itt 
marasztalt a Föld izzadtsága. 
Megmosakszom benne: 
könnyízű, 
te jutsz eszembe róla. 
Öt év után sem hiszek a jelenben, 
nosztalgiázni jöttem ide, 
múltba ragadni végérvényesen. 

Ilyen ez a város: hazug és káros. 
Itt maradok – mondtam –, az űrsiklók 
meggyőztek. Emlékekbe költözöm, 
hazug és káros ez az örök nyaralás:  
A júliusi hőség nem kérdez, csak követel,
veled, nélküled, tengerpartot,
és koldusbot-ritmust.
Huszonöt év után sem tanultam meg 
panaszkodni az égnek.

E., ha megkapod, gyere utánam. 
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Vass Tibor
Apukalipszis

  Az El, Kondor, pláza idejéből
 

Akadnak híreim újak. A sor tiszta, a légkör bizalmi.
Anyám feje írás, anyám feje fej
fej mellett halad a tiéddel. Üzeni, rossz neki, 
nem tudja, tettél-e bármit is aztán, tettél-e bárkivel.
Jó fejbontású képeket mutatnak, 
ufók jönnek, ufók mennek,

harmadik cicusú a találkozás,
Zéró és Tolerancia, így szólítjuk az újszülött ikreket.
Ha lesz még egy, ő a Botanika. Lesz több.
Elárasztanak bennünket a macskák.
Látod, az élet megy tovább. 

Anyám esténként űz egy bűzlő vadat.  
Erőteljesen bűzlik az űzet. Van, hogy az űző elesik inkább, 
ő is bűz, ezer seggből vérzik. Vérbeli a szagzsargon.
Fényértő, fényértékeny helyeken
fejtalálom magamat, mondja,
két kardodban a halál nagy csöndje. Semmiért észen.
Anyám idézített bomba,
többet ma nem üzen, többet ma nem.

Ha akad hír új, írok innen lapot újra. 
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Filip Tamás 
Vörös és fehér 

            (képeslap M-nek egyszerre mindenhonnan)

Még tart a nyár – kezében vagyok, 
szorítja torkom, mellkasom,  
a sajgás hullámaiban úszok, 
kapkodva a levegő után, melyben 
a te szavaid öltenek testet 
valahol messze innen.
A dolgokra itt valaki sárga 
cédulákat ragasztott, mintha csak
jelezni akarná: közötök volt hozzá. 
Szurdok, szőlőhegy, présház.
Tányér, pohár, ágy. 
Ami Takács Zsuzsa versében 
parázslik, attól az én arcom is 
láng borítja el, pedig a feledésben 
reménykedem; mióta is? Erre, tessék,
a lelkem még ronggyá-szedettebb,
miattad örök harcban ég. 
Pizsamám lassan elalszik helyettem.
Én még várok, amíg már nem 
csaphatom be magam, és aludni térek,
mert holnap is nap lesz, hosszú 
nélküled-nap, s a mezőkön nyargaló
forró szél fehérre izzítja a kötélen
száradó vörös ingem és sálam.
Ők lesznek rajtam, amikor innen
távozom. Egy kérdést viszek
magammal, mely belőled maradt: 
Köldököd mélyén mi van?
Nem válasz, de jó lesz utolsó sornak:
Egy illat soha szét nem pattanó buboréka. 
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Török Panka 
portörlés

   al mio sole 

az ablak két szárnya tárva
közöttük én mint jelenés
a szembeszomszédok napja fénye
a porrongyot rázom
közben veled beszélgetek
elfeledkezve elfeledve
és nem tudok szabadulni
a gondolattól hogy a portörlés 
olyan mint kiheverni téged 
súrollak rázlak halomba gyűjtelek
térden csúszva kérlek tűnj
már el belőlem és te mész
bár mindketten tudjuk
hamarosan felgyűlsz majd újra
    (Bp., július) 

Magyar Eszter Csenge 
Pillanatfelvételek az idő hőtágulásáról

                                      A távolság veszteseinek

június, Antarktisz
Egy szál kardigánban szobroztam az Antarktiszon.
Némi konyakmeggyet magamba tápláltam,
majd naiv fókaszívvel egy mászókát találtam.

Felkapaszkodtam a rozsdába fagyott fémrúdszerkezetre.
Azt hittem, a Senkiföldjén nem érhet utol a tériszony.
Köszöntem, eleget szobroztam az Antarktiszon.
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július, Köln
A kölni dóm előtt ülök, galamb vagyok, mégis lúdbőrözök.
Ámulat, szabadulnék tőle, 
mintha az élet irányérzékemet összezavarná, 
és az érzéki csalódás morzsáival lekenyerezne. 

Azt hittem, a gótikus formákat lesve
leereszkedsz majd mellém egy közeli ereszre.
Elszállni magamtól nehezen tudok.

augusztus, Miami
Miami pezsgésében két kézzel fogom be ma a fülem:
tapogatózom a belső hangjegyek után.
Én rekesztettem ki magamból ezt a rengeteg zajt, vagy
a postaládákból szabadulhattak el az egymásnak feszülő  

 dallamok?

Talpam alatt ritmusra olvadnak a kövek.
Turistának látszom, meztelenségem a túlzott szemérem jele,
gondolataim bundás kenyerek,
lábujjaim cukrozott tengervízben áznak.

A legközelebbi sarkon betérek egy élelmiszerüzletbe
egy kis hűsítőért, hogy agyamat leszoktassa rólad a negyven  

fokban:
kapok helyette egy egész klímaváltozást.

szeptember, Budapest
Ebben a hónapban már nem leszek elég nomád,
de úgy tűnik, a lélegzetem még mindig 
a te távoli hőmérsékletedre kondicionált.

Üres szobámban, sátram tetején alszom,
lyukas hátizsákommal takarózom,
lekaparom a pár száz forintból vásárolt sorsjegyet,
befektetésemet a jövőre nézve.
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Ha nyerek, veszek a leeresztett biciklimre féket,
és szerzek hozzá az egyik pesti aluljáróban egy időpumpát:
a térből kibolondulva 
végre elégedetten
láthatóra fújhatom majd minden dátumkoordinátád.

Szokolay Zoltán
Hat képeslap Erdélyből

 
1.
Gatyás Krisztus Székelykeresztúron
nem száll le a hideg templomfalról,
ott töprengünk alatta az Úron,
s a latrokon – ki jobbról, ki balról.
 
2.
Csíkkozmási utcán hirdeti a tábla,
nem halad a korral, aki itt megállna,
kitörhet kereke, eshet vele bármi,
szigorúan tilos szekérrel megállni.
 
3.
Kászonaltíz templomából messze száll a zsoltár,
boros férfihangok zengik, mit írt Szenczi Molnár.
Pörölj, Uram, pörlőimmel, kiáltják az égre,
hátha Isten tudja, hol van Kászonaltíz népe.
  
4.
Csomakőröstől Dardzsilingig
egy fényfonál az egész pálya,
aki azon ma végigsiklik,
magyarok útját megtalálja,
s ha vissza is tér, hírül adja,
Sándor meghalt, és eltemették
a Kancsendzonga árnyékába. 



J   e   l   e   n 59

5.
Kerc irgalmas földjén, bal partján az Oltnak
ciszterci monostort alapított Imre,
jóra termett lelkű magyarok királya.
Nyolcszáz év nagy idő, eltűnnek a holtak,  
nem látjuk már többé, kiket elraboltak,
sem a régi, szorgos kódexmásolókat,
de állnak még falak, megmaradt a bástya,
s égre nyíló kerek ablak Isten kalodája.
 
6.
A huszadik század huszonkilencedik
évébe ugorjunk, Nagygalambfalvára,
vessünk egy pillantást a vén támpilléres
református templom déli kapujára.
Keresztelni vittek akkor egy kisdedet,
aki nem nyitotta versre még a száját,
elpityerdülésre sem fogott ihletet,
csak nézte az ajtó mintás kazettáját.
Íme a képeslap, megtalálja bárhol,
ki más a címzettje, mint Kányádi Sándor.

Varga Melinda 
Szivárvány

            Nagyszüleimnek Kolozsvárról Gyergyóditróba 
 

Behunyom a szemem,
friss szénaszag a határban,
fekszem a réten,
hallgatom a legyek és apró
bogarak mezei szimfóniáját,
kisgyermekkor rak fészket
félig csukott szemhéjak alatt,
mézes álommá hízik a nosztalgia.
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Két bölcs és szelíd tekintet
vigyázza ezt az álmot,
gurgulázó nevetés cseng fülemben.
Micsoda időutazás,
imaginárius vonatok hullámvasútja.
A hosszú séták jutnak eszembe,
a falu végétől messze-messze,
akár a mesékben
a kerekerdőn túl és még azon is túl,
volt egy mező,
ahová apró kis szaladó, kapkodó léptek vittek,
már csak halványan dereng az emlékezés kivetítőjén,
(amit féltünk a felejtéstől, gyakran
idézzük fel, így akarjuk magunkhoz
láncolni még egy kis időre).
Ha elfáradtam, nagyapám feltett a biciklirúdra,
és úgy tolt maga mellett,
gyakran szerettem elfáradni,
mert a rúdon ülve kérdésekkel macerálhattam,
a kíváncsiságomnak nem szabott határt semmi,
ő meg nem győzött válaszokat keresni,
lehetőleg elfogadhatókat. 
A mumusban, a bankában
és a mennydörgős ménkűben nem hittem,
a Mikulásról hamar kiderül, nagybátyám álruhában,
a gólya hozza a kisgyermeket 
elképzelhetetlen fantazmának tűnt,
gólyacsőrből kipotyogó csecsemőket
nem láttam sosem,
pedig gyakran figyeltem a hosszúlábú madarakat 
tavasszal a póznák tetején.
A felnőttek olykor oktondinak hiszik a gyermekeket.
A nyarakat szerettem, 
a rövid, szeszélyes, esős nyarakat,
a hosszú árnyékokat az utcán,
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a dombokat, a tarka vetésszőnyeget,
a búzavirágot, a pitypangot, a cickafarkot,
a hajnali rigót,
az ereszünk alá fészket rakó fecskepárt,
Misi macskát, akit megtanítottam táncolni,
és aki behemót, lusta vörös kandúrrá hízott pár hét alatt,
nem szeretett egerészni,
a vadászatot inkább a tigrisbundás Pirire bízta,
aki évente négyet-ötöt is ellett,
az esetlen macskakölyköket este elvittük nagymamival
a faluban lakó idősebb nénikhez,
betoltuk a kapuk alatt,
majd elsomfordáltunk a tett színhelyéről.
A pihés csibékre,
a kényes, hosszúlábú kispulykákra is jól emlékszem,
meg a gonosz kotlósra, amely csak a sajátjait szerette,
az idegen pulykácskákat csőrével megcsipdeste,
és kiűzte őket az anyai öl alól.
A baromfiudvarban minden tyúknak neve volt,
azt képzeltem, hogy királyi udvar,
státusza van a tollazat díszességétől függően az ott lakóknak.
(A kapirgálók hierarchiája bizony létezik.)
 
Emlékszem a mezőre is,
amelyről nagyobbacska gyerekként,
a felnőttek társaságában fülelve, azt hallottam,
az asszonyok hajdanán krumpliföldek mellett szültek,
s ha a kicsik sírtak, 
mákteával és pálinkába áztatott kenyérrel 
nyugtatták meg őket,
azon a mezőn az asszonyok bő húsz éve még
abban versenyeztek, ki gereblyézi fel takarosabban a rendet,
s milyen iramban aratja le sarlóval a vetést,
azokon a mezőkön nem volt idő a beszédre,
az elharapott szavak az arcokra mély sáncot húznak,
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kérges és fekete lett a bőr a hosszú hallgatástól. 
Azok a nyarak bennem égnek,
amikor a külváros szürke tömbjei és az aszfalt
tűznyelveket ölt rám, 
azok a nyarak elcsitítják bennem a félelmet,
és becsukják az ajtót
a légkalapács és az autóbuszok
benzingőzős lármája elől.
Az én nyaraimban az időt harangokhoz és
a nap állásához méri az ember,
s leheveredik a boglya tövébe uzsonnázni,
a friss szénaszag, a lovak patája,
az esti harangszó,
a nyugalom illata a csend dús kévehaján,
a nehéz és korom éjszaka,
a kutyaugatás, a farkasok vonítása,
a szűkölő állatok bőgése a közeli istállókból.
Azok a nyarak, amikor szilvafa alatt olvastam Jókait,
s elképzeltem, hogy a mező a Senki szigete,
a barátnőim, akikkel rovásírással leveleztünk,
hogy a felnőttek ne leshessenek bele az apró titkainkba,
az elcsent Ezeregyéjszaka meséibe,
az annyi izgalmat rejtő könyv a felső polcról,
ahová a reggel vagy az éjszaka leplében
vissza is kellett csempészni a nem neked való,
túl kicsi vagy hozzá bűvös tárgyat.  
Minden napra írtunk egy titkot,
postaládát csináltunk a sánc odvába,
oda rejtettük,
és másnap válaszlevél is érkezett.
A járókelők, akiket megdobáltunk éretlen almával,
a vízipisztollyal nyakon lőtt emberek,
a patakban fürdőzés,
az öreg banya veteményesének mindennapos letaposása,
mert arra rövidebb volt az út a nagy dugás felé.
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A nagylányok körömlakkjainak elcsenése,
a nagylányok ruháinak felpróbálgatása,
az esti csókolózás a padon,
a nyakleves a nagylányoktól,
amikor mindezt észrevették.
 
Azok a hosszú és felhőtlen nyarak,
amikor nagymama almássüteményt sütött,
és kitalált minden este egy saját mesét.
(Hét évig észrevétlen volt az apátlanságom.)
 
Nagyapámmal az erdei málna- és gombagyűjtés,
a medveürülék és kidöntött fatörzs,
a friss karomnyom adrenalinja,
a nagyvadakat a kirándulók kikerülték,
és cserébe ők sem keresztezték az ember útját,
nincsenek emlékeim kukázó medvékkel,
csak az állattal, a fenyvesek császárával,
akinek a területét tisztelni kell,
s hanggal jelezni, ha arra jársz, hogy kikerüljön.
A rókagomba lelés öröme,
a fák mohás oldala jelzi, merre van észak,
az erdőben ma sem tévednék el,
míg nagyvárosban szinte biztosan.
 
Ha rémálmaim vannak,
susogó fenyőket képzelek magam köré,
gyerekként azt hittem, így beszélgetnek,
s a szurok, ami ráragad a kezemre,
egy titok a dialógusukból.
A Kanyar-patak a Büdös-fürdőben,
ahol azt remélték, kigyógyulok
az étvágytalanságból és a kóros soványságból.
Azok a séták a hosszú, térdig érő télben,
a szánkázás a Csacsa-dombon,
a hóember, a hóvár, a hóangyal,



64
I   r   o   d   a   l   m   i

a cserépkályha csetepatéja,
a reggeli hideg az ember orrán
és paplan alól kilógó lábujjain,
jégvirágos nagyablak,
a nap cigánykereke a sisonkázásra kitaposott jégen.
 
Hét év úgy telt el,
hogy a szeretetlenségből és kegyetlenségből
semmit sem láttam,
hét év mese, hét év illúzió arról,
hogy a világ kerek, az emberek jók,
és nekünk semmi dolgunk,
csak megtanulni a jóság alkímiáját,
kedvesnek lenni, köszönni a néniknek előre,
segíteni, ha pakkal vannak,
keresztet vetni, ha feszület előtt megyünk el,
és hogy egyedül csak az Istennek tartozunk elszámolnivalóval,
ha majd egyszer lenyúl értünk az égből. 
Az imádságok, amelyekre nagymamám tanított meg,
és dédmamám jóízű káromkodásai,
a rózsafüzér, amit a párnám alatt tartok ma is,
előveszem, ha fájdalom vagy a félelem
szorongatja a torkom,
és most már egyre gyakrabban akkor is,
ha öröm torzója ül ki az arcomra.
(Pedig a hála nem emberi tulajdonság.)
 
Hét év nyara ül most a kolozsvári éjszaka trónján,
ki-ki nyújtja kezét felém, s felemel,
talán az Isten tenyere is ilyen,
ha szétnyílik az ég,
s észrevétlenül átszalad rajta egy szivárvány,
érdekes, nem is esett ma,
pedig a fizika törvénye szerint
csak akkor van jelenése a szivárványnak.
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Simon Adri
Taraxacum

           Géczi Jánosnak

Találtam itt valami gyógynövényt,
ez olyan kis réti lófaszka,
ha letöröm, büdös, mint a görény,
itt termeszti, asszem, egy orgazda.

Vagy talán nem is termeszti senki,
csak úgy nő, mint a szőr a lábamon,
virágpolgárok közt nem egy dandy,
hogy virágfi lenne, puszta rágalom.

Lifeg a végén egy sárga szőrecset.
Nem festenék be így egy rétet!
Egyszer szépség, máskor szörnyeteg,
masszív besárgult penészréteg.

És ha letépem, gyorsan kornyad.
Használhatatlan, csúf gyomnövény.
Még jobban meghalnak tőle a holtak.
Nem is törődik vele senki, csak én.
    (Iszkáz, 2017. június)

Géczi János 
Üzenet 2017-ből 1979-be

A pakk, nylonba tekert, a márvány-
asztalon hever. Az álthonet széket
maga alá húzza, itt minden vasból
van. Rendel, eszpresszó, rövid, hideg
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csapvízzel, amíg vigyáznia kell
ifjúsága hangszálaival. Sut-
togva beszél, szájával ragadja
meg a pincér tekintetét, hátha
a mondatába más is belenéz,
szürke árnyékába hever a hely
iromba macskája. Fenn megnyílik
az ég, a résén áthatol egy sárga,
kétfedelű repülő. Tépdesi
a hámló bőrt, sok van, mi felesleg.
Húzza a hártyákat. Gyerek visít
hasra esve benne a zúzott mész-
kövön. Kicsúszik a csomagból, csap-
dossa az asztalt a hal a farok-
úszójával. A szeme kerékkerek
és nyáktól opálos.

Szilágyi Kinga Magdolna
Anziksz 2025-ből magamhoz 

Kifordított káprázataidból csemegézik a nyár,
de ne hidd, hogy elérted az Omegát. 
Amit kiegyensúlyoznál, utánad billen.
2025-ben. 
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Térey János
A káli mosónőkről

        Kál horkának és Lanczkor Gábornak küldöm

A mosóház előtti apró, füves terecskét lassanként benépesítik 
a mosónők, és nagy dézsákban öblögetni kezdik a vásznaikat. 
Óriási lepedőket, fehér függönyöket, párnahuzatokat, bő fér-
fiingeket, színes szoknyákat, habos blúzokat sikálnak, mint 
megannyi rossz lelkiismeretű Ágnes asszony. Lassan közelít 
rájuk a kamera. Nem pletykálnak, nem is énekelnek, mint 
ilyenkor szokás; összeszorítva a szájuk. Premier plánban egy 
különösen keserű öregasszony arca. Kádnak használják a víz-
gyűjtő medencét és az itatóvályúkat is. Viseletük paraszti, bár 
a korszak nem pontosan eldönthető. Nem középkor, és nem is 
huszadik század. 

Nyár van. Szürkület. Tücsökszó. Száll a gőz. Egyesek 
mángorlóval simítják a száradó ruhát. Ám a vásznak ahelyett, 
hogy kifehérednének, egyre vérmocskosabbak és feketébbek 
lesznek, ahogy az asszonyok arca is mind barnább és komo-
rabb. 

Fölmerült, hogy magában a mosóházban is forgas-
sunk, de odabent olyan szűk a tér, hogy képtelenség volt meg-
találni a jó szögeket a felvételekhez.

A kamera az ég felé fordul, és hasas, szürke gomoly-
felhőket mutat.


