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Fa Ede

Teremtés
a Teremtő megalkotta 

időtlen idők alatt
tévedve ráhibázva meg 

isteni ötletességgel 
– a teremtmények öröme és kínja közt –

az Embert

hogy az 
MAGÁRÓL VÉVE A MINTÁT

megformálja önmagának
az Ő (sokféle) KÉPMÁSÁT

földi és földöntúli történeteit
*

köszönet az ősi félelemnek
hogy Ő:

„Rex tremendaé maestatis”
királya a remegtető félelemnek

egyre nagyobb és ragyogóbb 
istenné nőtt bennünk

*
magasztalnom kell

a HASONLATOKON ÉS JELKÉPEKEN TÚLIT:

nyomorúságos szövegeimet
égetve a képzelt füstölőben
áldozatként lóbálom előtte

*
Őt imádja

minden gyarló bizonytalanságom
és összes őrült leleményem 

leborul előtte:

még akkor is
HA SOSEM SZABADÍT MEG MINKET

(a minden korban 
más maskarát öltő)

ördögtől lidérctől sárkánytól boszorkánytól
jövőfaló profittébolyoktól

ámítástól becsapástól
a hatalmaskodók

napláng-fegyverétől:

mert titkok fátyla rejti
azt is hogy 

MIÉRT NEM…

Riersch Zoltán

Hiányzó töredékek
Hányszor szerettem volna
szólni, édesapám, de te
máshol vallattad az életed.
Hiába szólított reggelente
imára a harang, hiába a
fecskék repte, a rigók füttye,
én nagyanyám mosolyára
és hiányodra ébredtem,
napról napra, évről évre.

Öcsém s húgom kíváncsin
vonta percről percre kérdőre
a miért nem vagy itt-et.
Anyánk is odébb lelte
kesernyés jobbulását.
A mostoha gyermekkor
mostoha pillanatai
napfényes, csilingelő,
mamamosolyban ringatóztak.

És az évek szárnyaikra vették
a meg nem történteket, oda 
a gyermekkor, oda a mama is.
Maradt a már felhőkön túlra
költözött, sápadtszürke arcú
apa és anyacsillagok hiánya.
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Mellemen térdepel az egyedül vagyok
Sűrű cigaretta füst, fuldokló félhomály.
Pislákoló gyertyaláng egy kopott lábú asztalon.
Mellemen térdepel az egyedül vagyok.
Mára kósza emlék a voltunk egymásnak.
Már alig emlékszem reszkető kezedre.

Arcod fürkésző titkai is tovatűntek az enyészetben.
Öt évtized múló emlékét ötven lepel rejti el.
Mellemen térdepel emléke a hosszú forró vágynak,
bíbor hajnaloknak, forró csillagos éjszakáknak.
Szenvedély öleléseink forró rejtelmeinek.

Azt hiszem, most lett igazán vége.
Őszi esőben, tavaszi szélben egyedül járom a keskeny utat.
Rég nem találom kedves kócos fejed nyomát
reggelente gyűrött párnámon. Odakinn olvad a hó.
Bágyadtan erőlködi az aranyló sugarú Nap.
A kicsi öreg ház lyukas eresze tavaszi könnyeit csorgatja.
Vidáman fürdőzik benne egy boldog cinke pár.

 

Emlékeimben a diófa alatt 
 

Egykor együtt öregedtem 
a kicsi öreg ház előtti százágú diófával. 
Mára csak az emlékeimben ülhetek a vén akácpadon, 
talán még most is terád várva az esti csendben. 
 
Te már nem jössz. A kérges törzsűt is rég kivágták. 
Lassan az enyémet is száz és ezer szekercecsapás éri. 
Együtt halok, együtt temetnek az emlékeimmel. 
 
Napokig nem gondolok rá. Te is elmész mellettem, 
mint az évszakok, a megvallatott évek. 
Hiába voltál emlék a karjaim között. 
Az öreg ház lyukas eresze 
vihar után már nem ejt könnyet értünk. 
 
Emlék a voltunk, emlék a csókunk, emlék a vén diófa. 
Együtt öregedtek velem 
a göcsörtös ágak. A göcsörtös évek. A göcsörtös emlékek.

Varga Zoltán

Csomagolunk
Nem eszünk barackot, vagy epret,
netán narancsot, vagy kekszet.
Nem iszunk üdítőt, vagy alkoholt,
semmi olyat, ami megszokott.

Pusztán olyat, ami fénnyel teli,
és a konkurenst telibe veri.
Csomagolást csomagolunk magunkba,
így vesszük a figurát agyafúrtra.

Nem hordunk félcipőt, vagy bakancsot,
minimum valamilyen értékes agancsot.
Nem viselünk nadrágot, se szoknyát,
egész alkatunk termék kiosztás.

Nem hallgatunk zenét, intelmet.
Ujjainkat neveli az internet.
Ezeket nem a mai kor szüli.
A lehetőség, a belső formálja, üti.

Elterülő
Próbálja máshogyan az utat
bevenni az irányt hazafele,
és megszámol minden urat
aki soha nem tart vele.
A kimért föld vele.

És a kimért kabát, hátizsák.
Kilóra adják, kilóra veszik.
Bámulja a saras tátikát.
A tegnapi vihar nyoma majdnem elnyeli.
Görcsös ujjait számolásra kiteszi.

Ez nem elterelő, elterülő hadművelet.
A szemközti domb képe
síkságként ül le mellé. Nem fűszeres.
Ez jut neki, a sokaság széle.
Enyhén rohan. A próbának vége.


