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minket, és elhiszem, hogy ez neked nem nagy dolog, de azért beszélj már az én nevemben is, és 
mondd el, hogy követett minket egy fehér macska, és nem tudtuk lerázni.

Komolyan Bugyesz, sokszor azt kell hinnem, hogy nem úgy érzel, mint én, és ez nagy baj, 
nagyon nagy probléma, mert már abban is kétségeim vannak, hogy fogsz majd szeretni, hogy 
például engem szeretsz-e, de ne is menjünk bele, mert attól is fel-le járok majd az üvegben, és 
nem lesz az jó. Nem hiányzik, hogy elhasználódjanak a részecskéim a belső buborék halmazál-
lapotomban, nem akarok még ennyire fiatalon tönkre menni.

Követett minket, érted, Bugyesz? Követett, és nem is ez volt az érdekes, ez még így önmagában 
nem érdekelt, mert úgy is gyorsabbak gurultunk volna, az viszont jobban idegesített, hogy olyan 
volt, mintha alattunk lenne, mintha nem is a hátunk mögött követne, futna utánunk, hanem 
alattunk, és mondhatod erre, hogy hát az a bicikli sáv fehér csíkja, de ne legyél ostoba Bugyesz, 
mert elválok, és kipukkanok ebből az üvegből, mert ennyire infantilis nem vagyok, mert az tény-
leg egy macska volt, és üldözött minket.

Annyira üldözött, hogy amiről te úgy beszélsz, hogy csillagokat láttunk, és miegyéb, az valójá-
ban azért történt úgy, mert a szájába vett minket alulról, és már nem a szélnek voltunk kiszolgál-
tatva, hanem neki, mert a fogai közt voltunk, és ő szaladt, és még a lemenő napnál is gyorsabban 
fordult be a sarkon, hogy aztán kiköpjön minket egy repülőtéren.

A repülőtérben nem tévedtél Bugyesz, azt nagyon jól láttad, viszont nem tudom, hogy honnan 
jött neked ez az emberes dolog, hogy felvett minket egy kéz, és leült az egyik ülésre. Ne viccelj 
már, hát azért lehetnél igényesebb, mert minket csakúgy nem foghat meg egy kéz, mi azért ennél 
többek vagyunk, ezt te is tudhatnád Bugyesz, annyira sokszor magyarázom neked, nem hiszem 
el, hogy megint erről kell beszéljek neked.

Nem emberi kéz fogott meg minket, hanem begurultunk a csomagok közé, mert a macska 
picivel messzebb kiköpött minket, és így tudtunk felszállni mi is a repülővel együtt. Azt tényleg 
nem értem Bugyesz, hogy te honnan láthattad a felhőket, mikor a sötétben ültünk, és nagyon is 
emlékszem, hogy így volt, mert azon gondolkodtam, vajon azért gomolyog ennyire ebben a tér-
ben a sötétség, mert a felhők között vagyunk, és hiába vagyunk egy dobozban, akkor is felhőket 
gyárt le az ég, ebben a kis helységben is, illetve igazat kellett adnom a filmtablettáknak, mert 
tényleg ilyen érzés lehet a halál.

Hajtman Kornél

előadás 2
nem volt több mondanivalója
egy kövön ült hallgatott
a tanítványok némán körülötte
nem mertek megszólalni

a mester felállt 
odasétált egy öreg tölgyfához
levette köpenyét megmutatta melleit

este lett és éjszaka
csak állt meredten
a hajnal apró harmatcseppjeivel

a mester intett
odamentek
szájukba csepegtette bimbójáról a vizet
már mindet tudtok

a tölgyfa oldala megnyílt 
a mester belépett
újjászületek
lezárult a fa

a tanítványok nem értettek semmit

bárki
holdfényes termekben
néma tükrök élesen
verik vissza a testeket
emberek egymásnak háttal

pucéran nézik magukat
férfiak és nők
mint a nagykönyvben
megtörten tűrik
a tükör hazugságait

aztán a csend
a hangtalanság láva
megkeményedett sorsok

hajnali fényben
megreped a megdermedt magma
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a tükrök elhomályosodnak
a nagykönyv lapjai szanaszét

de a sarokban még 
a megtört emberek és hazug képeik
összetörnek 
a szilánkokkal akarják 
magukat boldoggá faragni

vírus
rozsdás szélerőművek 
moha a napkollektoron
omladozó hűtőtornyok
csend őskerti idill 
távol a szigeten 
felegyenesedik egy majom  

Nagy Tamás

Feketeföld
Hetek óta nem tudok aludni, és nem az állandó 
kutyaugatás vagy a közelben gyakorlatozó katonák miatt.
A szakurák történeteket mesélnek, szórakoztatják egymást. 
A csapból egyre több homok jön, idővel
lerakódik a szerveimben, de addigra
már más törvények lesznek érvényben,
és nem biztos, hogy magunkkal tudjuk vinni
a szakurákat vagy a történeteiket a víz irányába.

Az ablakból a városszéli mezőt nézem: 
az apróbojtorjánok a csillagok tükörképei,
néha köztük fekszenek a legyilkoltak.
El kell felejtenem mindent: tiltott nyelvemet
és illatát az oregánónak, elhagyott szeretőket
és a cárságot, mert semmi sem változott
a módszereken kívül. Marad a vér a szomjas
feketeföldnek, ebből jósolnak jövőt a hegyi sámánok,
és én nem tudok, nem tudok olyan nyugodt maradni,
mint a magasfeszültségen fennakadt madarak.

lassú érkezés
nem vagy felkészülve a szűk folyosókra a félhomályra
tested veszteségeire újra és újra megvizsgálod a tengert
kövekkel a zsebeidben másként látod
a lehetőségeid még megvannak a démonok
téged figyelnek egy ideje rítusokat csinálsz
legyen szó vacsoráról vagy lefekvésről
mennyi lobogás kell egy könnyed nyárestéhez
a lüktetés szétárad benned ahogy 
hozzád érnek az árnyékok most statikusak
nem hordoznak jelentést pedig igazán
jelezhetnék a rád hulló faleveleket
a becsapódó rakétát

Papírból vércsét
Kígyók tapadnak testedhez,
nem próbálod beazonosítani a mintákat,
hogyan kellene élned. Ha ügyes vagy,
szorongásaidból írhatnak szakdolgozatot.
Azok a tavak és gödrök most túl szimbolikusak,
be kell csuknod a szemed.
És akkor az orvos azt fogja mondani,

 Németh János: Kiállítási enteriőr


