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Nagy Betti 

Édes élet 
vörös fényben tévednek el az utcák
cikáznak bárok neon reklámai közt

taxiba ülök
ezüst szem fut végig harisnyámon
szurokban hagyott cipőmre találnak majd
kóbor királyfik

kirakatok üvegtábláiban
itt hagyom örökre másom
mert ma éjjel elveszítelek

itt hagylak a taxi hátsó ülésén
vörös fényben tévednek el az utcák
kitaposott cipőm olajoshordó mögé rúgom

nézem az arcom egy pocsolya tükrében

Tériszony III.
Üres város, üres megállóhely.
Utasok nélküli busz ajtaja csapódik-nyílik.
Üres én.
A boltok kirakatain barna kartonpapír. 
Lehúzott redőny a lakások ablakain.
Se ki, se be a fény.

A várost dróttal körbekerítették.
A kerítésbe áramot vezettek.
Jaj, minek ekkora óvintézkedés
hiszen hova is mehetnék?!

Üres város, üres én.
Melléd fekszem.
Könyörgök, legalább te maradj meg.
Szögesdrót ujjaiddal 
végigsebzed a vállam búcsúzóul,
és felvillan egy kóboráram a szemedben. 

Bashiri Keyan 
A félelem képrombolása

Oldódó jelenléttel
viszonyulok a tűnt
életemhez.
Ágról szakadt
a szó, mely belém
többé nem akadhat,
a csönd,
tűnt korok felett.
 
S egy rozzant,
halott költő mondta
nekem:
Soha nem volt olyan
Lila még az Ég,
míg be nem vallottam magamnak,
hogy nincsen sötétség.
  

Végigmérés
a kettes villamoson Éjnek évadján
a Tarjáni panelek meg nem látott érces 
zokogását, ahogy az élet nem lép kettőt
én sem képződök rólad Ég mert talán részed 
Lennék
Egyszerűen beszűkült a lét s centiről centire
haladva
             Emelődik négyzetre az Amúgy is 
   Távolság s nem tudom hogy lehetnél
                              Kiállhatóbb.

 Amisokat fékezem akiket valós démonok
 ragadnak meg ha 
                               Nem szólok nekik, de kár a 
gázért
                               Mert nemlétező Apollinaire Dájáznok
felé hajtanak engem. És egy kicsit félek.

Aztán egy kicsit ütött-kopott a lét, nem mond semmit az 
egész.
Döntsd el, hogy jó-e ha végigmérsz
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Két vers Csengey Dénes hagyatékából

A mibenlét
Ez, ez a mibenlét,
mármint hogy miben is vagyok én,
ez igen nagy sor.
Kezdjük az elején.

Hát mondjuk egy ingben,
mondjuk egy szakadt kabátban,
vagy Európa beteg szívében,
egy maradék magyar családban.

Egy maradék kabátban így kezdem mondjuk, hogy én,
egy szétszakadt családban, betegen, láz idején
a szívbeteg Európa hófehér űrben kering,
egy maradék magyarnak könyökén foszlik az ing.

Újabb utolsó dal
Édes Istenem, mi történt, mi múlt el,
mivé is fogytam én?
Ugyan hogy váltam súlytalan álommá,
régi veszett legény?
Hogyan lett álom itt minden?
És a világunk hová zuhant?
Miért remeg, miért vacog, miért nem száll
ez a szívemben megfészkelt, rejtőző, búvó sötét galamb?

Mindig matattak életem méhében
csipeszes, rossz kezek.
Az a hetvenes évtized angyalcsináló banda volt, úgy lehet.
Nyolcvanban dadogtam arról,
hogy valami más kéne már,
valami más lépés, más dallam.
De csak bokázott tovább egy kötélen rángatott tánctanár.

Most már eddig, csak eddig, ez ennyi volt,
vége van, vége hát!
Most már elmegy majd egy korosztály innen,
mivelhogy nincs tovább.
Búcsúszó beszédünk elmarad.
Most már engedjünk hazudni mást.
És hagyjunk itt lehiggadt undorral
még egy utolsó, utolsó, utolsó, utolsó arcrándulást.
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