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Papsajt
Tudod-e, mi a papsajt?
Nem szerzetesek őrizte recept alapján,
kolostori nemes penész érlelte,
apátsági tejshop árulta sajtkészítmény,
a szintén kolostorérett tájbor mellé.
Nem, a papsajt, bár sajtízű,
árokpart termette, isteni recept alapján,
s tej mellé, vagy csak úgy, magában is 
kitűnő rágcsálnivaló, jobb minden chipsnél. 
S ami a fő, elfér egy gyerektenyéren.
Patent alakú, kis gerezdekből álló termés,
jóízű csemege az utcagyereknek, aki 
játszik az árokparton, a kaszálatlan fűben,
pásztortáska leveleit lehuzigálva csinál csörgőt,
lövöldöz az útifű lándzsájával, és célba talál, 
aztán papsajtmályva termését szedegeti,
szájába kapja, mindent betölt a sajtíz.
Ízlik a papsajt. Íze ott maradt a szádban, 
bármikor felidézed. Árok, utca, gyerekkor 
partjáról átmentett szóíz. 
Nyelven és nyelv alatt elfér,
de nem olyan fémes, mint a patentgomb.

Balogh István

Út menti eperfák
még a tavaszi virágok is 
kinyílnak az őszben
varjak és csókák nászukat ülik
és elindul nagyapám hazafelé
Körösztös mögül-e
vagy a Doberdóról
ki tudhatná

Piros ünnep
Kisrét felől felhő támad.
Vihar szabja klott gatyámat.
Jégeső veri a tájat.
Csuda készül, tátom számat.

néma breviárium
égi jánosbogarak
cérnaszálon 
föld felé
gyomorgörcs
kagylóhéj
kuka csigaház
léptek
gyerekkor
haranglengései
álomtenger
túlélő rák
márványcápa
siketnéma
ferences
prédikál
ötszáz éve
rokka nyelve
anyámbeszéd

Bedő Sándor: Lepke
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Zápor után
Fejem fölött hasadt az ég
De jólelkű angyalok
Cérnát tűbe fűznek
Befoltozzák a lelkem
Még megvagyok

Félpénz
elittam az 
eszemet
röpülj madár
ha lehet
vizecskét
az isten
teremt
múlt összemos
jövőt jelent

Diktatúra
sarok mögött
államtitok
röhög 
röhög

szivárvány
tanácstalan vitézek
védenék várukat
csipkebogyó pirul

Tükörben
Kegyelem és kolduskenyér
Az én nótám semmit sem ér
Igric torkát késsel vágják
Noé ácsolj újabb bárkát

Tönköl József

Magára maradt öreglegény éneke
Istenem, az a nyári ég hány izzó csillagot zúdított rám,
hány zsíros kalapot, vörösbegyet, vonuló fülemülét
a páskom felől, ahol zöld levelekkel lélegeztek az akácok, 
hány dűlőn csorog el sötétlőn a fű, 
hány vadat, erdőt, tengert, folyót ismertem, 
mielőtt az Óceánkút kanalai az apadt vizeket kimerték,
olyanok a te finom ujjaid, mint a közelítő halál,
mintha egy elhagyott sivatagban lennék, 
hány lábnyom hagyott itt, 
mikor fülemülék húztak el görnyedni látszó nyírfák fölött,
aztán megint a szomjas számra égett cigaretta, 
a feledésbe merült fényes ünnep tőled elszakít,
mint hajnal a sátrat, úgy törik szét a körhintákat a lepkék,
mint szilaj suhancok, kik mindent végképp odahagytak,
te vagy a holtakat beszéltető lánc, 
fölzúgó zajokban suhansz körbe-körbe,
poharak és fagy-takarta hangszórók recsegése között, 
aztán megint elmulasztott misékre figyelsz türelmetlenül,
s ott látom egykori arcukkal a lányokat, akik szépek még,
sétálok velük ősz közepén, keresztül a főtéren, 
Istenem, csillagok temetnek, nem marad más, csak tarló,
meghalt a levegőben lelőtt fácánkakas,
úgy halt meg, mint az ember, mint a szélmalom szárnya, 
és az leszek, aki világszéli réteken, kaszák élén megy, 
gödrös ösvényeken a magas hegyekig,
fogai között a keresetlen kaszakavicsok márványporával. 

Számláld meg hajunk szálait
Most, hogy itt lakunk falun, egy öreg családi házban,
kimegyek megint a kocsma elé a Megváltót várni,
várom, ha kell, jön vagy jöhet valamelyik busszal,
ha az estivel nem, a hajnalival biztosan megérkezik.

Súlyokat cipel, szálfákat a vállán.

Az asszonyok közelebb húzódnak hozzá,
megérintik ruháját és kezét, mint egyszer régen, 
a templomban vasárnap, mikor darazsak voltak vele,
megcsúfolt major fúlt tűzvérű szárnyaikba,
rózsák, muskátlik és mezsgyék harangszókor, 
amikor legkisebb az árnyék fejszén, szalmaszálon, 

korall
bajuszt fest üszög
gyerekkorom
jézuskát esik hóban
és nevetünk
csak ez az éhség
ez az örökös korgás
a kenyérjegy színe
déltengeri hullám


