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Tarjáni Imre

Tolózár
Azok közé tartozom, akitől nem kérdeztek semmit,
csak adatokat.
Pedig titkokat őrzök. 
Ismerem a kényszert, és a kényszerítőket,
akik átformálják a kultúrát. 
Észre sem vesszük. 

Könnyen felejt az ember, de ez nem jelent bocsánatot.
Ha van állandóság a földön, 
az irigység és a bosszú sohasem múlott,
a szeretet megmaradt várakozásnak.

Már alig hiszem, hogy változik valami,
csak az elmúlás jön egyre közelebb.

Azonos távolságra
Felfoghatatlanul kicsik vagyunk,
mint egy lábnyom.
ami saját magáról próbálja kitalálni,
ki hagyta ott a felázott tájon.

Pedig a csillagok között járhatnánk
valamennyien, 
azonos távolságra Tőle,
akit nem sorolhatunk perikópiába.

Személytelen
A temetést koporsóval kéri,
vagy natúrban, sima égetést?

Az olcsóbb.

A tűz személytelen,
még sírni sincs idő.

Bezárva minden ajtó.

Villon utolsó levele
Kevés beszéd volt őszinte szabad
Ha mást mondanék nem lenne igaz
Herceg ez itt a dolgok lényege

Ha marad még néhány jobb napom
És váratlanul nem lesz naplemente
Az égiekkel is kibékülök

Rájuk hagyom minden vagyonom
Mind a hetvenkét hideg nyarat
És csalásról többé nem beszélek

Kapitány Attila:  Selfie
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