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Marosbogát Aranyos-Torda 
Isten leküldte Annát
akárhánymilliárdomodikként
és eltûnt mintha sose lett volna

aranysörényes fénynyomok 
nyarak égnek mögé a porba

Szabó Sándor

HÁBORÚS ÉLETISKOLA

„Baja, Bácska, vigyázz!”– hallatszott át a szomszéd
libegô függönyû ablakán át.
Neki volt, ugye, rádiója, és csakugyan
kis idô múltán feltûntek ott fenn
a Liberátorok. Ámultan néztem a sok-sok
pirinyó és ezüstlô idomnak
Budapest fele lassúnak tûnô, morajló
vonulását. Ám percek alatt már a
Monorig inaló vad s tompultan dübörgô
dörejek hangját csak furcsaságnak
– „hogy ilyen is lehet” – tréfának fogtam föl,
tizedik évemnek kezdetén. Csak
tudatom küszöbén toporgott, hogy ez azért
iszonyú lehet ám, ott, hol a vész dúl.
Ha meg napnyugovást roncsolt számos sziréna,
ami aztán jött – spektákulum volt:
keresô, tapogató fényszórók nyalábja,
s a magasból Sztálin-gyertya hullott...
Nos, olyan viharos fény volt éjfélkor is még,
hogy Upor Nagy Ákos azt hazudta,
odakünn, a falócán írta meg a leckét!
A kezemben volt Wehrmacht-karabély,
odaadta a rôt fritz, elmókázva, játszva.
Heveder is. Szovjet. Ám a szerzsánt
dühösen tvoje mattyozva elszedte tôlem.
Bölcsen.
Ruhatetvek. Gyötrô éhség. 
Mindez álmomban visszatér még.
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A ZEBRÁNÁL

A Nap jövés-menését, 
fában szú percegését, 
szörpösödô vérednek 
konok szeszélyességét 
van jó mód észrevenni, 
s idô is van, de mennyi! 
Akad, bizony végtére 
annak, aki nem mérte 
szöges gonddal: létébe 
ez meg az belefér-e? 
Épülsz le, vénség, bizton, 
de még nem kell Cavinton, 
azért vigyázz: szép lassan 
jön-jön az Irgalmatlan! 
Ám abban a tudatban 
mégis némi vigasz van, 
hogy te szálltál, suhantál 
térdig érô magasban. 
Feljebb? Nagy néha. Ritkán. 
Mint a gyerkôc a hintán. 
(Nevet. Lába kalimpál.) 
Vad Kor! – látod, megérted. 
Baljós. Ez van. Megérted 
ezt is. Mint már annyi mást... 
Mindjárt zöld! Siess, vigyázz!

Czilczer Olga

HOLT FÁK

Oly részletekkel mint hangszín hajforma
kézen köröm egy rossz mozi elénk ugró
három lépcsôfok meglazult de 
komolyan vett korlát fal hege 
mi állt a szobában az ablak alatt 
felépíteni jeleneteket hang reccsen 
eleven a vonal végén maga az 
hogy talált rám felhívtam a tudakozót 
nem tegezôdünk csodákkal


