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Csoszogó öreg 
(Liu Cung-Jüan emlékére)

Mennyi hevület, fiatalság; elmúlt.
Lázas utazás, tengerpart; emlék.
Mulatós esték, barátok; egy sincs.
Csoszogó öreg. Magány. Macskakövek.

„Isa pur...”

Túl az életen és túl már a halálon
mikor csak lélek leszek
és bolyongok némán, a végtelen spirálon
érzetem mi lesz?

Sem fájdalom sem csalódás nem érint
mert csak a hiányt viszem; a testnélküli semmit!
Az lesz az „örökélet”
az a  látványos csillagközi túra?

Inkább maradjak végleg beléd temetve
porodra porként szórva. A porba!

Az elmúlás közelében
Nem minden gondolatból lesz
Irodalom!
Bár számtalan „iromány” létezik
ami másoknak eszébe sem jutna.

A teremtés folytonosan zajlik
a vers is ilyen.
Ki más lehetne hát a költő mentora
mint az Isten?

Ő az egyetlen ablak!

A jövőt fürkészni pedig szükségtelen
azoké lesz akik akkor élnek.
Értelmetlenség ezekről beszélni
mint a stílusokról.

Akkor mi várható?

Hisz mindenre képesek vagyunk
az elmúlás közelében
de a büszke öregséget tiszteli a halál.

Nagy Lea 

Iránytű
Elvágyom. Egy innen alig látszó csillag bolygójára. 
Hogy onnan nézve, ide vágyhassak el.  Ide, a messziségbe. 
Mint a megfáradt öregasszony a platónia tetején. Ahogy 
sok ezer éve is már, ők is elvágynak a perem közepére. A 
jegenyék csúcsán meghasadnak majd, mint a falnak támasztott
homlokzatok. Mert még zúg a vér. Mert még tart a hús.

A szarvasok félkörben fekszenek el mellettük. 
Az öregasszony, és a kislány mellett. 
Szarvaikkal irányt mutatnak a bolygók felé. 
Onnan tudni, hogy mikor érdemes felnézni. 
Szemeikkel irányt mutatnak a föld felé. 
Innen tudni, hogy mikor érdemes nem lenézni.

Az öregasszony, s kislány örök kényelemben élnek. 
Ők és a szarvasok. A szarvasok akik irányt mutatnak nekik. 

A harang dobban, a föld megmozdul. Innen tudni, hogy 
már késő. A szarvasok szaladnak, az öregasszony süllyed. 
A kislány álldogál továbbra is. Nézi maga körül a világot,
a süllyedő öregasszonyt, és a rohanó szarvasokat. A kislány 
még friss és üde. Nem tud szaladni, és nem tud süllyedni sem. 
Csak nézi a bolygót, számolja a perceket, nézi az irányt. 

Elvágyódik. Egy innen alig látszó csillag bolygójára. 
Hogy onnan nézve, ide vágyhasson el. Ide, a messziségbe.
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Sziklák 
           (József Attilának)

Csak egy kis szikladarabot keresek, 
valamit, ott a pacific peremén - 
de már egy ideje eltűnt a nap is - 
este meg a nappaltól meleg aszfalton 
szárítkozni békésen. Csak ennyit akarok.
A sirályok közben repkednének, és anya, 
meg az én szecessziós ómamám, kagylót 
sütne nyersen, ahogy a dalmátok szokták,
és közben lélegeznék mélyeket, hallgatnám 
a szamár iázását, s nézném az időt, azt a 
tengernyi időt. De persze félrészegen 
fogadkozom, hogy most már örökre elinnen, 
s induljunk útnak a realitás üres kövén;
pedig sose ígérek semmit, mert ami úgy 
kezdődik, hogy realit már csak hazug lehet.
 
Kifeküdni a kavicsok alá, mert csak azokon 
át látom az eget, pedig van mit nézni közelebb is, 
mert „rügyre gondolnak mormolva e fák”.

Nagy Dániel
 
Fon, szöszöl, vág
1.

A hajnal négyes busszal jöttem haza
a hidegben elbizonytalanodó idillből.
A folyóparti éjszaka egy szál pulóverben talált
és egész csontos testével rám nehézkedett.
 Tegnap elmentem világgá.

2.

Korlátozott számú éveimből
elszívtam már jó néhányat
(mintha fonalam meggyújtanám a túlsó végén) –
mindez magában hordoz némi kockázatot –
(elvégre nem én fonok, eresztek szöszt, vágok;
ez mindössze belepofátlankodás).

De mégis; felelősség.
(Adj’ Isten, hogy ne legyen felelősségre vonás.)—
Hogy magyarázzam meg az összegyűrt 
lepedőkbe fulladó napjaim?

3.

Tegnap elmentem világgá, de már itt vagyok.
Átáztatott a harmat és földes ízű a szám.
Most folytatódom. Kisimultan, kiterítve.
Számolni tanulom hosszomat,
na meg élni is ideje volna megtanulni már.

Szényi Zoltán: Anatómia


