
2021/6 2021/6 6160 PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR

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
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gondolj valami szépre, kezdődik a metamodern.
Húsodba szike vág, az agy arra gondol,
mit csempészhetne át a határon, ébredés utánra.

Görög városok emléke a szobában,
már nem tudod, melyik két profilképed közt
vesztetted el szüzességed.
Fehér falak, ópiumháború a szervezetben.
Papírra írják a gyógyulást, a nyelv végül esetlen
az érzékekkel szemben, ahogy megteszed 
első lépéseid, mintha újra gyerek lennél.
Némán állsz az ablak mellett.
Hónapok telnek el, mire elmondod:
vércsék szitáltak egy láthatatlan homokozó fölött.

András László

Dénes bácsi 60
„El se hinnéd, ha elsorolnám,
milyen hősöket fojtott el egymaga.”
(Kemény István: Keresztény és közép)

Felvont szemöldök,
levont következtetések.
Múlt, ami mindig is múlt volt nekem,
jelen csak a te számodra, és akkor
is – valaha – csak egy pillanatig,
az enyém soha. Mégis úgy beszéltél
róla mindig, hogy azt érezzem, nekem
fontos ez. Az úgynevezett fontos dolgok
egyike: eddig nálad volt, s most csupán
átadod nekem – érzed a súlyát? –, mostantól 
legyen nálam. Átvettem, bólogattam,
vigyázok rá, hogyne. Múlt, ami jövő
mindkettőnknek, átveszem 
tőled, mert jobb, ha újra átvesszük:
tudjuk, mi vár ránk. Ilyen darabkákkal
telt meg a zsebem, mert nem volt szívem
kidobni őket, de most hosszú
idő után ismét vízparton állva
szembesülök azzal, hogy gyáva
vagyok belegyalogolni a vízbe,
mert előre tudom, hogyan húz le
majd az a súly, amit a kabátba
a belső, az oldalsó, a két nagyzsebébe
csak úgy begyűrtem, nem is vettem észre,
s most hiába lépnék előre, mégis visszatart,
hogy mit keres itt a Tiszapart?!

(Szerkesztőségünk ezzel a verssel köszönti 60. születésnapján szerzőnket, Kemény Istvánt)

Nagy Kálmán: Country song


