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A Part homokján eleven Isten jár 
Az IRODALMI JELEN lírikusainak a víz-metaforáról és 
a kert-fa szimbólumokról írt versei. 

Böszörményi Zoltán 

Tengerparti reggel Heideggerrel 

Kilin Sándor emlékére

Lármázd fel a reggelt,
az ijedségtől megdobban a tenger szíve,
told arrébb a Nap korongját,
te is elférhess mellette.
Leírt szavak,
partokat összekötő hidak függenek.
Mosolyod megvilágítja értelmüket.
Egyensúlyát veszti egy levél,
lehull,
időtér figyeli, míg földet ér.
Ennyi vagyunk:
a végtelen gyűrődései.

Hullámok tükrében 

Lengened kell, akkor is,
ha már nem leng senki sem,
s hullámok tükrébe meredve  
újra s újra 
muszáj vallatóra fognod a végtelent.
De ha a meddő próbálkozások órája lejárt,
s a kérges gond fölé zömök felleg hajol,
látod-e, mit vontat: 
gyermekkori emléket, 
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meg nem valósult tervet,
halakkal teli tengert,
halk reményt,
talán sápadt hiányérzetet,
áttetsző sejtelmeket?
Hányszor mondtad
magadba botolva:
Ha nem lehet, 
hát nem lehet!
(Az elérhetetlen amúgy is naponta ingerel.)
És mégis, 
többször tapasztaltad már,
küszöbödet átlépi a folytatás.
Hisz akkor is, 
ha úgy véled, már nincs tovább,
tervezned kell az acélszürke mát.
Percet sem törődnöd azzal,
hogy az elmúlásnak is, 
mint minden jónak,
egyszer el kell múlnia.

A telihold szétnézett a szobámban 

egész nap hánykolódott medrében
a tenger
mintha magam láttam volna
azon a forró éjszakán
amikor rád gondoltam
de csak a telihold
nézett szét a szobámban
s kíváncsian olvasta a padlón
az ágyban heverő könyveim címét
majd vállat vont
és tovasiklott

ma egész nap a sziget
déli partján álltam
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figyeltem a medrében
hánykolódó tengert
madarat gondoltam
pedig nem volt sehol 
egy árva madár sem
az ember mindig ott 
és az akar lenni
ahol 
és ami nem lehet

Valaki 

benned hullámzik a tenger
habjai aggódva hánykolódnak
addig nézed tűnődve
míg fehér fodraiból 
valaki
aki voltál 
visszatekint rád

Halászok

naponta figyelem
a tengerben halászó férfiakat
közéjük vágyom
súlytalanságukat és
súlyos életüket kívánom
mozdulataikat
ahogy alábuknak az ismeretlenbe 

Barbadosi reggel 

Cérnára fűzött gondolatsor
remeg a pálmafák nyakában.
A létezést az idő apróra tördeli, 
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türelmes virágok arca szűri át a fényt.
A tengerből páraoszlopok magasodnak
 a málladozó ég felé.
A hullámok testét lég horzsolja fel, 
s a csalit felett kolibri áll.
A part homokján eleven Isten jár. 

A némaság határán 
Hullámot hullámra ír a tenger.
Csapkodó szárnyak fenn a fellegek.
Megállnak a némaság határán, 
bántja őket a lelkiismeret. 

Zsille Gábor 

Nem a folyó

Korunk embere a tavakért rajong,
nem a hömpölygő folyókért, nem az
örvénylő, kavargó, tovatűnő vízért.
A Dunából csak egy holtágért.
A folyó már nem jelkép, nem útvonal,
remekül megvan nélküle a kereskedelem.
A tétlenség bűvöl el minket,
nem a mozgalmasság. A Balaton kell
és a tenger, a Balaton, mellyel
kilencszáz évig semmit sem kezdtünk,
majd száz évvel ezelőtt felparcelláztuk,
a Balaton, bekrémezve heverni
a strandon, pizzát enni vagy lángost,
jégkrémet, fagyit, esténként
sör mellett ülni szélvédett teraszon.
Korunk embere az állóvíz kényelmét
vágyja, nem a folyópart nomád,
kanyargó szeszélyét. Az állandóság
látszata, az kell, nem a változó lét.
Nem egy folyó – a Balaton.
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Tó, tó, egy tócsányi hely,
hová néhány napra kiszakadhatunk
az események özönéből,
a cselekvés áradatából.

Duna

Ha
 a folyó tényleg összekötne,
 ezer bombától, szennyezéstől
 nem lenne sebzett a medre,
 áradna belőle testvériség,
 létezne kiengesztelődés,
 ívelne híd fél földrészen át,
akkor
 tudnánk és értenénk, mi történik
 Pozsonyban, Belgrádban, Bécsben,
 fel tudnánk sorolni nyolc-tíz
 ottani kortárs művészt,
 beszélnénk egymás pattogó,
 zsizsegő, mekegő nyelvét.

Pillekönnyű dal

A műanyag palackok, miket
gondosan összetaposva dobok
a szelektív kukába, ön- és
környezettudatos fejjel,
az uniós országokban begyűjtött
ásványvizes és egyéb flakonok
jelentős része kínai
teherhajókon végzi;

az EU komoly pénzeket
fizet kínai cégeknek, hogy
újrahasznosítás végett vigyék,
vigyék a szemetet messze, Ázsia
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felé; de kinn a nyílt óceánon
a hajó rakományának java,
néhány száz tonna palack
belepottyan a vízbe;

így hizlalom szelíden,
elkötelezett szelektíven
a világtengeren úszó irdatlan,
makacs áramlatoktól összeállt
szemét-földrészt, szigetet;
úgy ártok, hogy védek,
s vagyok halak, delfinek, rákok,
védtelen bolygóm gyilkosa.

Nagy Lea

Tenger

Messze van tőlünk. A távolban leselkedik ránk a horizont. 
Szeretnénk, ha a tenger csak a miénk lenne. Ha nem osztozna sen-
ki máson. Tobozok és fügék hullanak a sós partokra. Télen még 
a kikötők lábaihoz is felcsapnak, csak azért, hogy újra simogassák 
végtelen kékségét. Atomjaiban minden csapódás ott van. Szemez 
az éggel. És beszélget Uránusszal. Halak tátogják minden kérését. 
Senki sem ismerheti őt igazán. Ha bántják, visszacsap. Sósan, és 
erősen. Mindent kilök magából. Itt ő parancsol. Lábadhoz 
dörgölőzik, akárha egy macska, de eltol, ha megérzi bűzödet. 
Sír, és hallgat, egész nap. 
Halászok mozdulatait lesi minden pillanatban. Színeit válto-
gatja, akár egy kaméleon. Titkait a mélysége őrzi. Búvárokkal 
köt alkut, ha fenyegetik. 
Parton nem járt sosem. Keresztre feszül, mert azt kérjük. 
Messze van tőlünk. A távolban végtelenül leselkedik ránk. 
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Lackfi János

A mosogatás zsoltára 

Uram, eleinte minden olyan 
reménytelennek látszik.
Szennyes edényhalmok
magasodó gleccserei, 
mintha földlemezek mozgása
túrta volna egybe őket,
kikezdhetetlen természeti erő.
Együtt és egyenként is
legyőzhetetlennek tűnnek,
szerény mosogatói szándékom pedig
szánalmas hangyaigyekezetnek.
Szélkergetés és hiábavalóság
az ember minden dolga itt a földön,
legkivált igaz ez a mosogatásra,
hinni benne konokul, mindenek ellenére,
hogy ész, erő és oly szent akarat
diadalmaskodni képes a világegyetem
folytonos koszolódási törvénye ellenében.
Eszelős önhittség, Uram, belátom,
te adj nekem erőt, hisz a cédrust
te növeszted minden fánál magasabbra,
a zsiráfot is minden állat fölé, 
adj nekem győzelmet az ellenség felett,
a koszok, mocskok, maszatok hadát
semmisítsd meg kegyelmed vizében,
oldd fel mindet jóságod citrusillatú
mosogatószerével. Mert összegyülekeztek
a mosatlanok, és öklüket rázzák
ellenem, és dühükben fogukat csikorgatják,
álnokság lakik az ő szívükben
és hamisság az ő szájukban,
bár se öklük, se foguk, se szívük, se szájuk,
s ettől egy kicsit még ijesztőbb a dolog.
Adj, Uram, bátorságot, mert szerfelett
megsokasodtak az én csetreszeim,
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és önhittségükben céklafoltjaikkal 
hivalkodnak a tányérok, mancsnyomokkal
és tejüledékkel meggyalázott áttetszőségüket
fitogtatják az üvegpoharak, húsmaradékkal
tüntetnek a vágódeszkák, tésztacafatokkal 
a műanyagtálak, kávézaccal a bögrék, 
tortaragaccsal a szilikonformák,
égett sajtkéreggel a jénaiak, 
pörköltszafttal a kuktafedők 
és zsírbevonattal a tepsik.
De te, Uram, felkelsz a Sion hegyéről,
és megrázod Cif-habbal ékes sörényedet,
és szökellsz felém a gyepes oldalban,
mint a gazella, úgy sietsz a te kedvesed
segítségére,  mint a büszke oroszlán.
És forró vízzel árasztod el az én elleneimet,
és meggyarapítod az én kezem súrlóerejét,
és körkörös mozdulatokat adsz nekem
az öblítés örömében, 
és a szárítás gyönyörűségével
kényeztetsz engem, 
s mindezek oly édességesek, 
mint a gránátalma gerezdje.
És a komor fellegek oszladoznak,
és a zsíroldó hatás az ő tetőfokára hág,
és a szennyeződések térdet-fejet hajtanak
előtted, megsüvegelik a teremtő Isten
nagyvoltát, és egyetlen kistányértól,
mint a hit erős bástyájától kiindulva
kérlelhetetlenül kibillentem sarkából
a létező világegyetemet.
És nem hagyod, hogy a te szented
romlást lásson, és hogy a mosogatatlanság
szelleme úrrá legyen felette és konyhája felett,
és szentségedből végül elnyerem
az igazak pálmáját és a győzelem olajágát
örökre vagy legalábbis 
a következő mosogatásig.
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Török Panka  

Rózsakert, ősszel

Ma este rózsaillatú
rozét iszom
esővizes kehelyből.
Csukott szemem látni fog, 
minden porcikám
megérzi majd az őszt.
És vak leszek. Vak a nadragulyától
és mindentől,
ami a kertedben nő,
Mit én neveltem könnyeimmel
és istenektől lopott
tompa fénnyel.
De hallom majd az eső dobolását,
onnan tudom:
közel vagy még, habár
Egyre távolodom, érzem, hogy süllyedek,
az asztal sarkába
kapaszkodom, és hátha
Hátha majd egyszer így is nagy leszek
az esőben,
vak bódulatban ülve,
mögötted.

sós tavak

tudsz a sós tavakról. hogy nem él meg semmi
bennük, csak fehér férgek,
nem azok az undorító fajták,
túl kicsik ahhoz, hogy a mozgásuktól
rettegni lehessen.
tudsz a sós tavakról, amik mentén születtem,
valahogy mindig arról mesélek,
ahonnan jöttem, hátha elvezet



24
I   r   o   d   a   l   m   i

az, ami voltam ahhoz, aki vagyok,
vissza a vízhez.
tudsz a sós tavakról, mert a múltat mindig
könnyebb megosztani, mint a jövőt,
a nosztalgia, az illat szemcséi,
a szél, a merülés kész örökség,
nincs miért átkozni már.
tudsz a sós tavakról, amik
nem a homloküreg alatt nyílnak,
és térképre lehet helyezni őket,
a múltat már túléltük, de a jövő
egy ponttól biztosan túlélhetetlen.

Ikertornyok 

Nem tudom, hol végződik az óceán, és hol kezdődöm én.
Mióta csönd van, a partvonal egyre beljebb és beljebb 

mossa a szárazföldet.
Elnyeli a pusztaságot, a vetést, a hegyekre vezető utat,
és lassan csak két magaslat látszik; ikertornyok.
Furcsa, hogy a fájdalom
pont ezt a kettőt láttatja.
Talán nincs is köze a fájdalomhoz,
csak ez az, amit mások látni akarnak.
Te vajon mit láttál? Nem hiszem, hogy az ikertornyokat.
Mit láttam, mikor volt szemem hozzá?
Azt, amit mások: amit akartam. Életet.

Márton-Ady Edina 

Régi kert

Orgonaillat. Nárciszok.
Házfalnak dől a gesztenye.
A birsalma sárgásan fénylik.
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Vadul narancs a berkenye.
Lábamhoz katángkóró kékje,
mint szelíd szerelmes, úgy simul.
A pitypang gyöngyházas vére,
szaggatott szárból, fekete földre hull.

Alszik a kert, már örökre,
nem térhet vissza múlt tavasz.
Ha az égen vihar dörögne,
szárba szökhetne mind a gaz.

De letépjük. Újra és újra.
Nem rest hajolni száz derék.
Hiába vár gazdag földbe bújva,
ezernyi csíra. Nincs remény.

Vesztergom Andrea 

Platánkártyák

Mikor a kérgek érintik a földet:
magasságok méllyel kereszteződnek.

Tudom, hogy valamit ott visszahagytam,
ott, a mindent kiváltó pillanatban.

A félig olvadt, a félig nyers eget
megtörik szaggatott, színváltós hegek.

Felhőarcot old: azúrtól a zöldig,
a medencében türkiz tükröződik.

Összerendeződnek ártatlan-álnok
áterezhetetlen, membrános álmok.

Cserélhető ábrát vont rá a nyár a
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beköltözhető, karcsú kártyavárra:
csak a gondolat lesz ott, mi festeget
lapokról lecsorgó szíves cseppeket,

s a tintát a kérgekről majd leoldja
a bizonyosság tiszta testű holdja.

Glissando

Már lassuló lüktetéssel festeget
lucfenyő illatú hajótesteket
az est. Aranyból barna, mint a tőzeg,
s a színek maguktól elrendeződnek.

Már csak a ringó csillogás aranylik,
egyre ritkábban és éppen csak annyit,
ha az utolsó lidércfény előjön,
látható legyen, visszatükröződjön.

Valahol messze egy sirály felsikolt,
de meglehet, egy boldog csitri volt,
ki bátortalan-bájosan vadászna
holdas csókú, bűvös kirándulásra,
majd kipirult arccal, titkolózva jár,
övé e romlatlan tisztaságú nyár,
átrezeg ifjú kis álmán a Duna,
s az ábrándozás boldog tálentuma.

Már gyorsuló lüktetéssel festeget
holdból alácsorgó esőcseppeket
a hajnal. Úgy tűnik tán, mintha lenne
a nyárnak egy letisztult végtelenje.
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Évszakok helyett, ahol a tavasz sem jár 

Miserioso

Szeptember-szövésű nyárutót farag
most az ősz, a színben ott a színtelen.
Hiánnyá hűlt minden csendesült harag,
hordozható, mint íratlan intelem,
a váz nehéz lesz, hajolni kényszerül,
közel a föld, az őznyomok csendesek,
a láthatatlan ősz búcsúékszerül
a nyárfákról egy-egy lebbenést leszeg.
Kortalannak tűnik: az ősz ősöreg,
sziklákba, mint hallgatag szavú vegyül,
gerincén csorognak gördülős kövek,
s megáll mindenek felett, tanúhegyül.

Eszteró István 

Kagylósóhajba préselt morajjal
(tenger-szonettek)

Egy pillanatra minden szikla boldog

Az ifjúság Atlantisza örök 
mélységbe hull, nyomát tudós sereg
kutatja, hol korok pora pereg
ion és dór oszlopromok között,

vagy északon, hol  vadregényes fjordok
csipkéi fodrán köd foszlánya eltűnt,
amerre kedvest szöktet máig Peer Gynt,
s egy pillanatra minden szikla boldog.

Léptedre percek homokja csikordul,
időrétegek útelágazása
során emlékeid közül kifordul
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egy város, utcák türkiz látomása,
s csak mégy a légi könnyűségű téren
egy holdsugárra fűzött levélszélen.

Kék tenger magzatvizében

Itt a Kárpát-medencében,
kék tenger magzatvizében
kilenc hó s több évmillió
alatt nőtt az idilli jó,

tündéri kék, felhőpólyás
hegyormok közt Erdély folyvást,
míg reménység tenyerében
ringott a bölcsője régen,

s csodatevő Szűz Mária
elé lehetett állnia
imádkozó fenyvesek közt,

kik lelküket s minden eszközt
ölébe, lábához szórtak,
azóta mind hozzá szól csak.

Márványhullám ölel két alakot

Márvány-tengerbe örök hűséghorgony 
acélujjával fogódzik Mikes
szabadsággal élten túl is hites
hű szelleme, a nyájas-derűs zordon,

ki nem mártózott tengerbe, se tóba,
s nem láthatta, haj, mellre simult ingben
Zsuzsiját, ámde kétest el ne higgyen
a fáma máma, pedig jó lett volna…
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Azért a partra képzelhet utókor
egymásra tolult nedves combot, ajkat,
mikor a hév fellángolva utolszor 

mézédes örök pillanatért kajtat,
s márványhullám ölel két alakot
kiket a vágy szoborrá faragott. 

Ha derűs órát árnyékolna börtön 

Volt költő, aki nem láthatott tengert
hullámzani, holott az ő szívében
morajlott ádáz poklok ellenében
a dal, mely tönkre ártó szellemet vert,

s ma levélélen lépdel, mintha szörfön 
vitorlázva gyöngyházspirálon tör ki
új Pannon-tenger mélyéből Petőfi,
ha derűs órát árnyékolna börtön….

Vannak még költők, Kányádi épp elment,
akiknek sajgó szíve dobbanása
hitvány hajóit örvényekbe ássa,

s villám klikkjével Isten mindent elment
a képernyőként sötétlő egére,
hogy emlékezzünk, mért vagyunk, mi végre.

Kagylósóhajba préselt morajjal 

Földünk kék színe és gömbölyű bája,
fehér fodrokat  égre forgató,
szellők álmához hasonlítható,
átlátszó selyemként lengő szoknyája,
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villámló felhőkkel rúzsozott szája,
orkánok torkába kóstoló,
időket  homokká morzsoló
szirénvágyaknak apálya, dagálya:

te világot vajúdva teremtő tenger,
ki kagylósóhajba préselt morajjal
a szülések után azon mereng el,
palackszemét közt kátránnyal, olajjal
beszennyezetten szétterülő hajjal
kihez is szóljon ilyenkor az ember?!

Hatalmas dáridón

Tengerek istene, Poszeidón,
akit az apja lenyelt félelmében, 
ma sem bírhat a világ ép elmével
felmérni, embervér kosz-e időn,

elég-e minden tenger, óceán
súrolni, mosni a lelkeket sikálva,
mit Ágnes asszony lötykölt mindhiába,
ha egyszer elfogy bűnbánat, elán,

bronzbőrű hullák a hullámok hátán
időáramlatot merre terelnek,
torkok vért húsra, húst hol vérre nyelnek, 

s bukott istenekre böfög a sátán
világraszóló, hatalmas dáridón,
a tengerparton, gyönyörű nyáridőn?

Magántenger

Magántenger a csontégbolt alatt
agyad hullámzó cseles árja,
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hol gondolathajóknak száza
navigál feszt, szerelmes kék halak

ficánkolnak, az érzelem naszád
szelekbe bomlott vitorlájú,
naponta csőre töltött ágyú
pártol lelket, törékeny sejthazát.

Az aranyhal itt riadt példány,
milyet kifogni nincsen alkalom,
a tengert meggyalázó érán

elúszott már mesén, kihalt dalon,
de kívánságod, mind a hármat,
ne hagyd, míg tengered kiszárad.

Lőrincz P. Gabriella

Ne kívánj halált

Csak nyarat akarj
Tengert
Végtelen vizet
Csak kikötőre
Száz hajóra vágyj
Forró homokot
Habokban fürdő sziklaszirtet
Csak ne kívánj telet
Ne kívánj halált
 

Zöld

Nyáron mindig a szerelem
A vetkőzés
A fülledt éjszakák
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Nyáron nem lehet 
Csak zöld lombokról írni
Csak vízről és sirályokról
És kecses hattyúról
A nyárban nincs semmi ijesztő
Nincs benne semmi báj véglet
Se nem sötét se nem világos
Inkább kacagó zöld 
Ilyenkor a földi és az égi víz ajándék
Ringatózó hajó az éjszakán
A nyár mindig szerelem
Nem jó most meghalni
Ha vége lesz majd jut idő
Ősztől tavaszig belefulladni 
az emlékezésbe. 
 

Felénk nincsenek tengerek 

Csak télen születnek gyermekek
Télen van csoda
Télen van halál
És télen vannak ünnepek

Nyáron mindent felfal a nap
Megolvad az aszfalt felforr a beton
A város mozdulatlan
Szél nem lebbenti a lombokat
A folyó kiszáradt 
Nincs eső
A csapból is rozsdás víz csöpög
A nyár gonosz
Nyáron nincs újjászületés

Felénk nincsenek tengerek
Árnyékot adó dús lombú fák
Csak szikár fenyők sussannak távol



J   e   l   e   n 33

Örökké ölelő hegyek
Nyáron a földön alszunk
Szemünkre hullnak a csillagok
Nyáron nem szeretkezünk összebújva
És sajognak dagadt végtagjaink
Reméljük egyszer tél lesz 
Reméljük végre vége

Szilágyi-Nagy Ildikó

Özönvíz

A vastagbélgyulladásról beszélgettél vele,
jó volt. Most rossz,
hogy félsz, megeszi őt az irányított
felejtés. Hiába indultál elsőnek, mégsem
te érsz először a tűzoltár termébe.
Elmos az özönvíz, a világvége zajlik.
De te azért sem halsz meg, csak
irányítod a felejtést tovább,
hogy a sárga rák a belüket
élve dobja a sercegő margarinba.

Tenger

Azt képzeled, a blockchain validál,
mert végtelenül növekszik, mint
a bevásárlólista.
Sok a tételed, kevés az időd.
Kevés a csönd, sok a lánc.
Csörgését hallgatod – visz a gálya –,
szemei rozsdásan peregnek és
peregnek, mert mindig alul zúg
a tengerár.
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Keselyű

Kis murtis vitrinke ultraolcsón!
– hirdeti a Jófogás. Nyereség túlról,
ahol a lények vitrinkében laknak.
Hajléktalan párolog a lift üvege
előtt, hetek óta ugyanott.
Visszajut majd, mint az eső,
ami tócsába gyűlt.
Hajtsd el a rovarokat róla!
Jön majd az arany megtisztító,
és megemészt murtit, koldust,
vitrineket

Simon Adri 

Tenger-villanella

A tenger elöntött emésztőgödör.
Mint ínségben nagy szánhúzó kutyák,
éjjel az emberek életére tör.

Olcsó, durván bódító fénylikőr
a sejtfalon villódzva áramlik át,
a tenger elöntött emésztőgödör.

Aki saját celláján börtönőr,
gazdátlan bolygó ott a külvilág,
s még éjjel önmaga életére tör.

A párolgó hús az instant gyönyör,
ínségben nagy szánhúzó kutyák, 
a tenger betemetett meszesgödör.

Nyelvet, kultúrát eltöröl,
elönti  forrón fél Amerikát,
éjjel az emberek életére tör.
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Egy olajfoltban visszatündököl,
s mint ínségben a szánhúzó kutyák,
éjjel az emberek életére tör.
A tenger elöntött emésztőgödör.

Hegedűs Gyöngyi 

Kavicsot hajigáló fiúk

utolsó hajnali álma szólt a férfiról róla csak derengésben mer 
álmodni persze ez nem jó megfogalmazás minden álom arról 
szól aki álmodja hacsak nem angyali mivolt a férfit megis-
merkedésük előtt látta már nem fiatalon de még nem is idő-
sen mégsem mondaná hogy középkorú volt mert semmi közép-
szerű nem volt kapcsolatukban talán az a kor volt amelyben 
fejvesztve menekült volna előle mert nem tudta volna meg-
tartani hogy is ha ő még meg sem született a férfi egy zenére 
mozgott amiben dob és basszus nélkül volt ritmus egy isme-
retlen szerző versét dicsérte hogy egész testtel remegett tőle ő 
pedig érezte a fájdalmat hogy ő sosem ér így el verssel a férfihez 
a versben a marokban kavicsok voltak ébredés után gondolta 
el ha ő álmodta akkor az mégis az ő verse volt az álomban 
minden létlenül is leglevőbb így teljesült be hitelesen ébredés 
után beteljesületlenségről szóló álma de lehet csak átváltott 
álomról álmodozásba csak a másolat hiteles semmi sem az 
mi egyszeri megismételhetetlen a múzeumok éjszakáján látta 
a galériában a kavicsot hajigáló fiúkat az egyetlen képet ami 
megfogta senki sem dob követ pedig mind bűntelen egy lehajol 
érte erős perspektívikus rövidülésben alakja idétlen de mert 
ő a kép egyensúlya mint a halál kitakarhatatlan egy kezében 
tartja lehetne fia egy hanyag tartással tétlen kémlel mintha 
valaki járna a derengésen s csak egész testtel találnának hozzá 
igéket
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a víz játéka

nyomozati szakban tör rám az alvás.
előbb nyílnak meg a zsilipek,
a felügyelő engedélyt adna rá, 
és hagyná elmenni az uszályokat a csatornán.

talán mert egyetlen kérdésem van,
és nincs hozzá gyanúsítottam.
oly élénken él bennem,
hogy nem emlékezhetem rá.

kételkedés nélküli kérdés. 
a víz játéka
a fiatal nyomozó arcán, 
mikor a piros ruhás lányt kérdezi.

Király Farkas

esetleg tangó  
                  

 K-nak, poste restante

most száz tükörben látok mindent.
a mosolyt. a könnyet. a csótányokat.
a végtelen zenekart, amely
eljátssza e parttalan tengert,
a sötét vizében úszó szörnyeket,
a medre mélyén bugyogó savakat

mondd, van értelme színekről beszélni?
vér, só, epe? 
van?

kilencvenkilencet összetörök.
mutasd, melyik maradjon.
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*
zúg a tenger.
a tenger zúg.
tenger zúg a.
játsszunk mondatokat.
zúg tenger a.
pillanat sirály hullám.
lemegy haj napkorong lobog.
játsszunk.
móló cigaretta alkonyat rúzs bor.
sirály homok gerilla barett napszemüveg.

összehordtam sok mindent, k.
kisebb halom uszadékfát.
okádj rá tüzet.
melegedve folytassuk.

te zúg tenger én.
*
vijjognak a part madarai.
régóta próbálom megérteni őket.
kerüld el, kerüld!,
effélét szólnak.

mintha repesz feszengne 
bordáim között.

elfúj a szél. a hátborzongató. a hideg.

*
a fényképeken olyan, mint tegnap:
kisminkelt vén ringyó a kikötő.
az első körre mindenki vendége.
erős kötőanyag a vér, az ondó.

kancák nyerítenek naphosszat.
beszélnek is. ugyanazt mondják,
miközben szoknyát emelnek, ha
ha revolver biztat. esetleg tangó. 

ma gépmadarak köröztek a házak fölött.
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rágyújtana a túlélő cortesana.
ki tüzet adjon neki: férfi nincs.

*
aztán elköltözöm
álmodott helyekre.

képzelt hajóval
messzire navigálok,
kikötök mindenféle
szűz és szajha égitesten.

üzenni fogok, meglehet.
palackban, természetesen.

k., találjunk ki egy évszakot,
mert ebben már senki sincs.

   Puerto Maldito, 2018

László Noémi 

valcernatív

emlékkép színhibás 
elázott beégett 
sómarta szétdolgozott
szivacskő algarongy 
fakavics téglacsonk 
miféle hullám hozott
felhőfüst csóvafény
lángoló égalja 
hajókürt úszó sziget
kékeszöld vízizom
fulladok szomjazom
életem hová viszed
elrejted ringatod
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földobod elejted
homokba fúródva ül
szétcsiszolt törmelék
némafilm vízfenék
tátongó kívül-belül

Bíró Tímea 

Kísérlet
vízzel teli fürdőkád volt még csak nem is tenger
egy szokásos kedd esti hajmosás nem úgy tartottam 
a fejem ahogy azt anyám kezének dombjai előírták
nem tudtam beleilleszkedni a hangulatba
fogalmam se volt róla mennyibe kerülök neki minden nap
nem tudtam milyen sokba 
akkor még nem ismertem a balta élét a nagykést a kötelet
csak a nadrágszíjat és anyám kezét ahogy lenyom 
a víz alá és eltorzul fölöttem a világ
mintha egy cápa súlyos teste rám nehezedne és én 
nem látom a szürkétől az életet 
anyám úgy passzírozta ki belőlem a levegőt ahogy 
a paradicsomból szokás a levet belevakultam 
a hirtelen télbe az oxigénhiány beragyogta a fürdőszobát
vízbuborékokon keresztül néztem a távolodó fényeket
nem tudtam hogy innen mikor fogok beleömleni a fekete-tengerbe
csak a lebegést érzékeltem ahogy kiszolgáltatottan hömpölyög 

a testem
anyám ujjai medúzaként toltak a kádfenékre
otthon lehet csak igazán meghalni szűk családi körben
de ne legyen a házban mentőcsónak ami a hullámok
ritmusára lökdösi anyám lábát hogy kijózanodjon 

és kiemeljen a vízből
törölget de belül egyre nyirkosabb leszek a fekete-tengernek 
nem lettem volna a terhére
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Petőcz András

A tengert kimondani

nem sikerül kimondani a tengert, nincsen rá szavam,
tudom, mit jelent a szó, víz, és ismerem a só ízét is,
sok-sok H2O-molekula is gyakran takarja bőröm,
de a tengert elmesélni biztosan nem tudom

valami városban vagyok, azt mondják, tengerparti,
tengerparti város, így mondják az itteniek, akik
szinte nem látnak semmit abból, ami körülveszi őket,
nem látják, hogy valamiféle kékség terül lábaik elé

nézem a kékséget, ameddig ellátok, mindenütt ugyanaz,
mondják, hogy a kétféle kékség összeér valahol, messze,
a levegő kékség és a víz kékség összeér valahol, ez biztos,
egymásba kapcsolódnak, mint a szerelmesek

nem tudom, mitől kék a víz, és mitől kék az ég,
nem tudom, hogy a két anyag között mi a kapcsolat,
nyilván vannak tudósok, akik tudják minderre a választ,
én magam szeretem mindazt, ami kék

megyek a kékség lábainál, a víz zörgeti a kavicsokat,
ritmikusan, újból és újból, valami ismeretlen szabály,
talán valami ismeretlen parancs szerint minden mozog,
minden mozdul, újból és újból körülöttünk
nézem a hullámokat, ahogy emelkednek, és elbuknak,
és megint, fel, felfelé törnek a magasba, aztán alázuhannak,
le, le a mélybe, erő és szomorúság mindebben, mennyi
erő és szomorúság lapul meg a pillanat életű hullámokban

idő nincs, csak élet van, mondaná erre az a valaki, akit
nem ismerek meg soha, és aki ott van mindenek mögött,
benne van a hullámokban is, meg a kékségben is, mindenféle
színben ott van, és összefogja maga körül a mindenséget
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a tengert nem lehet kimondani, nincsen rá szavunk,
ismerjük a só ízét, és ismerjük a vizet, tudjuk, milyen,
naponta sok-sok H2O-molekula borítja bőrünk,
de a tengert elmesélni, lehetetlen. 

Pethő Lorand 

(hullám)

ültünk a parton
hullám és szellő
kezedben kagyló
testemben rákok
mosták a partot
a hullám-csápok
s ahogy ültünk
nem vettük észre
a hullám-csápja

Tamás Dorka 

Dél-Anglia, 30°C

tenger vagyok, akiben megfürdesz
néha sós, néha halakkal teli
szappanos víz érint
majd izzadság csöpög rólad
ventilátor keveri a hullámokat

tenger vagyok, mert nő vagyok
te, a meleg fény
veled gyémántként ragyog a testem
érintésed, a lágy csiklandozás
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tenger vagyok tengervárosban
az angol utcák örömét, bánatát elnémítom
csak engem hallasz
kagylót találsz, amikor levetkőztetsz

tenger vagyok, mindent adó szeretet
apad, s dagad
sírok és sikítok
a szobámban ülünk némán ketten

tenger vagyok, engem egy férfi sem választ szét
vagy rám nem lép
egy anyagból vagyok, átváltoztathatatlan
csavarog a hajam, fogod a hullámaimat

tenger vagyok, a szerelmed
idén nyáron a legmelegebb ölelés
forró testem kéri
gyere, fürödj bennem minden nap

Lakinger Tibor 

Az éjszakai eső után

Játszik a kerti levegő
velem.
A párapárnán
napfényfüggő,
vidám gondolat
szalad.
Elbotlik 
egy cseppben.
Úszik a csönddel 
a nyári vihar után.


