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Luzsicza István

Vidékek, ahol valaki
   Kányádi Sándor halálhírére

ifjoncként a Müpában vagy ezer éve
azt se nagyon tudva még: ki kicsoda
nem láttam mint került egyszer csak oda
mégse kellett emlékeztetni nevére

lehet: egyenest Arany küldte ősz bárdját
míg én toporogtam hogy szólítsanak
mint nemlétező újat a nap alatt
s körülöttünk levegőtlen meleg nyár állt

a fehér galamb is magában topogott 
ugyanúgy mint én a feszengő másik
s illett volna bár mondanom akármit
mégis amaz szólt aztán egy félmondatot

megállapítást közölt – avagy véleményt
meleget nyarat levegőtlenséget
vagy leginkább azt hogy vannak vidékek
tájak ahol valaki jár a fák hegyén

de hogyan is érthettem volna szavait
ha már apró lett mellette a környék
s eltörpülve zárta magába csöndjét
palota színház utak sínek meg a híd

felelet nem is hangzott el semennyi se
félválasznak félmosoly: nesze semmi –
mert van hogy csak nagyokat tudunk nyelni
amikor valamit mondani kellene

Tisztelettel emlékezünk a Mesterre, Kányádi Sándorra.

Méhes Károly

Az éj az jé 
 
  
Szemhéjam mögé bújva 
Folytatom életemet 
Sötét van de szép sötét 
Nem az mi eltemet! 
  
*** 
  
 A van része-e a semminek 
netán pont fordítva igaz 
éjfél-táji köldöknézés 
altatónak-jó-lesz-vigasz 
  
egy Tandori-sor jut eszembe 
majd a konnektor sötét lyuka 
késztet hiába-töprengésre 
és néhány földre esett ruha 
  
le kéne kapcsolni a lámpát 
a sötét majd mindent megold 
álmodni is lehet bármit 
kispárnámban bujkál a hold  
  
*** 
  
Öt napja pontosan 4.27-kor ébredek 
Sötét van csak az órából jönnek fényjelek 
három már-már bűvössé váló  szám 
mik jelzik aludni álmodni kéne ám 
De ha elfogyott minden álmodnivalóm? 
És pont 4.27-kor unom el pakolni a karom? 
Mert fáj az tény de ami igazán beteges 
az a négyes a kettes és a végén hetes! 
Összegük meg ó fene épp tizenhárom 
Milyen nap virrad így (majd) a láthatáron? 
Csönd van egyelőre sóhajos és morc 
De egy pittyenéssel itt van a 4.28 


