
2019/6 2019/6 5352 PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR

Endrey-Nagy Ágoston

Dal 
 
A völgyek egymás szájába köpik 
a pacsirtákat. Jöttment istenek 
nézik a hegy terjeszkedését.
 
Ráfolyik a mező szőke pelyhes hasára. 
A nap bőrét a fák közé  feszítették, 
minden széllökésre megereszkedik. 

Fél óra, és talajt érint. Egy óra, és az istenek 
eszméletüket vesztik. Maradunk mi, 
ahogy egymásból harapunk ki tájakat,

míg fel nem ébrednek az istenek.
Fényt hoznak, amiben fáj a meztelenség, 
és testünkre rovarok gyűlnek.
 
Szánkon méz és pacsirtatollak, 
ágyékunkról leválnak
az alkony rongyai.

Endrey-Nagy Ágoston 2002-ben született Móron, jelenleg Székesfehérváron a ciszterci 
gimnáziumban tanul. Málik Roland-díjas, verseit többek között a Kulter.hu, a Műút és a 
FÉLonline közölte.

Benedek Miklós

A szomszéd házban
Véres ujjlenyomatait az ajtófélfán hagyta.
Cipője talpának nyomai a hátsó bejárat felé mutattak.

A testvérpár hangos sikításra riadt az éjszaka közepén.
Ijedt szemmel pillantottak egymásra.
Egyszerre ugrottak ki az ágyból magukhoz vették zseblámpájukat és elhagyták a szobát.
Szüleik hálója felől egyenletes lélegzés hallatszott.
Észrevétlenül osontak ki a házból és indultak arra amerre a hang forrását sejtették.
A szomszéd ház ajtaját nyitva találták.
A folyosó sötét volt csak az egyik ajtó alatt szűrődött be némi fény.
Lépéseket hallottak majd hirtelen szél támadt a falak között.
Felkapcsolták a zseblámpát és megindultak a folyosón.
A hátsó ajtó nyitva volt.
A függönyöket szél táncoltatta.
Kiléptek az ajtón.
Zseblámpájuk fénye ijesztő árnyakat rajzolt a kert kerítésére.
Lélegzetvisszafojtva figyeltek.
A csendből ziháló hangok emelkedtek ki.
Egy férfit láttak a kerti székek mellett térdelni.
Közelebb léptek.
A férfi háta egyenletesen süllyedt emelkedett.
Jól van kérdezték.
Hall minket jól van ismételték meg a kérdést.
A férfi hirtelen elbődült és a mellette lévő szék lábát megragadva a fiúknak rontott.
A zseblámpa a földre hullott.
A fűszálak árnyai hatalmas rudakként rajzolódtak a kert falára.

A percek múlva kiérkező mentősök csak az egyik fiút tudták megmenteni.
A másik esetében csak a halál tényét állapították meg.
A házban lakó nő holttestét a fürdőkádban találták meg.
Meztelen teste körül hullámzott a piros víz.

Benedek Miklós költő, műfordító, újságíró. 1984-ben született Topolyában, Szerbiában. Nem
indul hajó (2012), Mintha emberekből állna (2014) és Miközben halkan (2019) címmel három 
verseskötete jelent meg az újvidéki Forum Könyvkiadónál.
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