
Gál Csaba

Fussatok ki Babilonból

I.
nincs tér és nincs erő
fogytán a türelem
benszülötteké
a történelem 
lakatlan sziget vagy
anyaméh híján 
menekült angyal ki
felülről született 

II.
nyugaton a lenyugvó nap
keleti tájolású házának 
tojás alakú ablakain
néznek ki üvegtestűvé vált 
öregemberek
szemük hosszú időn át csiszolt 
szürke gyémánt

III.
aprópénzre váltható tudás
profitorientált PR-apostolok
fenntartható fejlődés mantra
morálprédikáció a halottnak 
nem mozog 

IV.
mióta leálltak a csillék
a gyémántbányák mélyén
fejtetlenül dereng a bölcsesség 
amit a veszélyes zónában lakók
többé nem látnak
vidámak
szemükön szürkehályog
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Vasárnap nagy a veszély

kezdetben még
napos idő
majd délután
fordul a szél
ki teheti
töltsön minél 
több időt a 
friss levegőn
rétegesen
öltözködjünk 
mert a hűvös 
reggel miatt
nagy a veszély
fogyasszunk 
vitaminokban 
gazdag ételt
nagy a veszély
nagy a veszély
mert aztán a
felhős égből 
több helyen 
több alkalommal
eső zápor
alakulhat
ki pénteken 
ki szombaton
ki vasárnap
nagy a veszély

Háromigenes

Pogóztál a Nyúzott Húsvéti Nyulak nevű
punkzenekar falusi kultúrházban megtartott
ingyenes újévi koncertjén?
Iparkodtál kalózmásolatokon megszerezni
A Nagy Sárga Parázna Billegető indusztriális
zajzenét produkáló banda összes demo felvételét?
Megragadott az Almák Világa magvas, pszichedelikus
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zenei performanszokba csomagolt deprimált üzenete 
és terjesztetted is?
Háromigenes válaszod nem nyugtathat meg egyetlen
jogdíjra sóvárgó népzenészt sem.

Imagináció tűzben

időben érek hozzád 
fogoly vagy győztem
nincs különbség többé
közted és köztem

mosolyodba süllyed tükörképem 
remeg odalent a szemfenéken
évszázadok óta  intelligens tűzesővel
nézünk farkasszemet vakon

talpig feketébe
öltözött a képed
tűzbe teszem érted
átrepül egy madár a fájdalmon
átszakítja a vásznat

késik a felelet 
bemerít a lángba
a szabadság itt van
minden jobban fáj ma

néz a képed engem
nézem a képedet
imagináció hogy
fogom a kezed 

itt a tűzben 
tudom sokáig csak egy 
idegennek tűntem
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Égiháború

szürke köd az ország fölött lebeg
körülötte égbe nyúló hegyek
lentről füst száll fel hízik a felhő
vörös sárkány alakot ölt megnő
szaporodnak az oltárok minek
sötét kaput nyitnak a semminek
meggörbül a tér mint egy korona
eső helyett vér hull a homokra
hőhullám jön kiszárad a vetés
a legmodernebb technika kevés
szekértáborok közt papok állnak
tömjéneznek egy aranybálványnak
kiderül az aranybálvány bádog
sötét nap az ország felett átok

bárányfelhők az égen 
pásztoruk szél

A lepel lehull

alkonyatkor a fény útját keresztező vonat
dübörgésétől megriadt ágaskodó lovak
képe villan fel az égen de elhomályosul
elöregedő szövetek régi lepel lehull
szenderegnek az utasok tovább a föld nevű 
időgépen az arcukon vér és üres derű
végállomás következik az apokalipszis
legtöbben csak legyintenek végállomás nincs is
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Gőte tüdősejtje a mitózis anafázisában

kibicikliztünk a határba
nem csak azért hogy fogjunk valamit
de ha már arra jártunk nejlonzacskóval
kellemes belvíztócsára találtunk
amiben hemzsegtek az ebihalak
mert ez egy viszonylag állandó 
mocsárhely lehetett a szikes talajon 
volt hozzá nádas is kuruttyolás és ciripelés
hu-hu hallatszott mocsárparádé
szóval ezt nem lehetett kihagyni
itt biztos hogy élnek gőték szólt csepi
fogalmunk se volt hogy szegény goethe
hogy kerülhetett ebbe a tóba 
de hallgattuk bölcsen alkalmi tanítónk
szavait ittuk mint a zavaros vizet hátha
kis dinoszauruszok cikáznak benne
no meg a peték de mi nem láthattuk
hogy épp a mitózis anafázisába ért
a gőtemagzat tüdősejtje sajnos
belerondítottunk szép biológiai folyamatokba
(nagy testvér megeszi a kis testvért)
és kifogtuk a gőtepárt
landoltak otthon az ötliteres befőttesüvegben
abban éltek vígan míg az egyik
példány a másikat megette
antimitózisa lett ez 
nem csak a másik tüdősejtecskéinek 
de a vonagló tubifexgombócnak is 
ami a hivatalos gőteeleség
persze a gőtefeleségnek nem ízlett
inkább férjét falta fel 
megkönnyebbült a család 
gőteétel nélkül zúgott a lehel
benne kizárólag humán eledel
volt innentől kezdve s így tovább
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Világállat

kiszáll a világ
befejezte elég
őrület ez a sok aktivitás
térfoglalás egyéb
egyik ketrecből ki a másikba be
száll
megáll a világ
állatvilág
világállat magyarázza kisfiának
egy okos apuka
járkálnak a ketrecek közt
milyen véres a pofája
mondja a kisfiú
rámutatva a világra
vigyázz a szádra felel apukája
de miért én
kérdi a gyerek


