
T U R C Z I  I S T V Á N

A teraszon vidám társaság*

P R Á G A I  T A M Á S  E M L É K É N E K

(prae)

Fűrészpor-fülledt meleggel
meg jött a nyár

és parnasszista hévvel megjöttek a költők: 
a Szomjasok és Hangosok A „csókparázson izzók”
A képzett és képzelt barbárok A hajlíthatatlanok
Volt, aki bort hozott, volt, aki könyvet vagy semmit
De kit érdekelt ez, kezdettől fogva velünk volt 
félelmeink szégyen nélküli angyala Emlékeink 
barlangfalán együtt szemléltük az árnyékokat
Ilyenkor egészen belülre léptünk

a lobogás árama átjárt
megreccsentek Komolyhon tartomány eresztékei
és vakon hittünk az éjszakának
Vétlen tárgyak közt, „versek bús csavargói”
Plantusként bolyongtunk – 
ki lehet biztos az erejében,
és jóleső szadizmussal figyeltük egymás kínlódásait
Hamar megdőlt az a tétel is, hogy aki szerelmes, 
étvágytalan Egy óra múltán már baljós madaraink,
a mítoszok csipegették a húsosfazék maradékait
Szavak habzottak el Asztali próféciák Pár kósza
kiáltvány, farsong és fogadkozások
Világba borultunk, együtt és külön, akkor és ott
a teraszon, hol azóta is, lassan húsz éve, 
a van múlt ideje nem a volt, hanem a nincs
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(post)

Nemlét-igét minek ragozni
Ahogy kimondom: eltűnik
Felszívódik, ahogy belélegzem
Könyörület sincs benne, megmarja torkomat
és kúszik egyre feljebb, fel a száj padlására
Mert kell egy hely, ahol vízzel vegyül a vér
Ahol nem férhet közel a kétség
Csak a Semmi, legalább az volna
megkapaszkodni --- hagyni, hogy fájjon --- 
elviselni --- elv is el ni

Az idő csak bámul, mint a kocsonya

JEGYZET

* Pro memoria: a Parnasszus folyóirat zuglói teraszán rendszeresen vagy rendszertelenül a
vidám társaság tagja volt 1995 és 2005 között Babiczky Tibor, Balogh Robert, Béki István,
Boldogh Dezső, Dukay Nagy Ádám, Horváth Orsolya, k. kabai lóránt, Király Levente,
Kiss Judit Ágnes, Kulicz Gábor, Kürti László, Lengyel Tamás, Mézes Gergely, Molnár
Attila Benedek, Novák Valentin, Nyilas Atilla, Oravecz Péter, Payer Imre, Prágai Tamás,
Rózsássy Barbara, Szálinger Balázs, Székely Szabolcs, Székelyhidi Zsolt, Szentmártoni
János, Tolvaj Zoltán, Tomaji Attila, Vass Tibor, Végh Attila, Zsille Gábor.
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