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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



2018/6 2018/6 4948 PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR

Egyenetlen légzés

Letarolt szárazföldeken már nem termelődik oxigén.
A kivágott fákat halomba rakják, aztán elégetik.
(Bár égéshez is több kell, mint égési hő.)
A csupasz tereket belakja a tömeg
- mint aluljáróban húgyfolt a fugát.
Az emberek pedig nem termelnek oxigént.

Tengerekké mélyülnek a zsúfolt szárazföldek.
Fullasztó víztömegbe, fellazult kötésekbe szorul a légszomj
(mintha én közétek).
Ilyenkor egy tengeralattjáróba képzelem magam,
(elszigetelt, gyenge buborék) és elhagyom a partokat
- mint rothadó testből elszálló lélek.

A távolodást magamban számolom, a mértéke 
méterben nem kifejezhető. A tűzfalakat tartom számon; 
körülöttem (lerombolt ház) magasodó ablaktalan falakat.
Lassan fojt meg a tüdőbe beszivárgó sós víz, 
a buborék üveghéján penészedő folyadék, ahogy az újszülötteket.
(Mert egy sem felejt el levegőt venni éjszaka.)

(Beszív, kifúj, beszív, kifúj, kifúj, kifúj, (…))

Skerlecz András  
Valami kézzel fogható
Hogy miután elmentél még maradjon utánad
Valami kézzel fogható
Napokig csak véstem az alkaromba a neved
Majd miután elég mély lett a seb
És kifolyt valami mégsem igazán
Kézzel fogható
Összeférceltek a kórházban

Azóta minden éjjel feltépem a varratokat
Hogy újra lássalak
De a sebeket megtanultam összevarrni
Mert a kórházban az első varratszedéskor
Véres lett az olló
És Én nem akarom hogy fájdalmad legyen
Úgyis meglátod majd önmagad az alkaromon
Nem a külső hanem a belső vérzésem miatt

Aztán észreveszed a vért
És megkérdezed majd azért
Mondd miféle baleset ért
Hogy-e karc vésődött beléd

Túl sokáig vártam 
Hátha megtanulsz összevarrni

Szényi Zoltán: Téli Zala


