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Évforduló

De holnap, amikor ismét megünnepeljük, már egynéhány évesek leszünk. Kínoztassuk, 
vagy ne kínozzuk egymást az előttünk, mögöttünk, fölöttünk lebegő angyallal? Kínozhatjuk-e 
az előttünk, mögöttünk, fölöttünk lebegő angyalunkat?

Harmincvalahány év közöttünk, éled a házasságodat, élem a házasságodat.

Közös angyalunkról
Amikor legszeretettebb társunk elmegy,
ha van legszeretettebb társunk és elmegy,
rögtön utána, amennyiben szeret még bennünket,
nem is nagy titokban, hozzánk költözik,
az angyalunk lesz, ő lesz a közös angyal.
Hajléktalan sperma, túlérett petesejt mellett.
Vagy fordítva: túlérett petesejtet ölelő hajléktalan sperma.

Az ember - ott - nem reményt vesztve,
az ember – ott - reménykedve hal meg!

Búcsú
Azt ugye tudja,
Kadlót doktor úr,
ha találkozunk még
ebben az életünkben,
akkor nincs minden rendben.

Nekem mondja?
Minden akkor lenne rendben,
ha soha nem ismerem meg.

Most meg,
na látja,
már elegem van.

Nekem is magából!

Megmentettem az életét!
Hiába. 
Majd még jövök, akkor is,
amikor nem mentheti meg.

Fa Ede

Komputertavasz
kicserélhető eldobható giccstáj 
műmadarak fütyülnek zöld drótágakon
az áprilisi szélben méregtelenséget utánzó pótpatak 
az út már csak járművek zajtól kék futószalagja 
a messzeségben muzeális erdők maradéka füstöl 

MISTER DRÓN fel-alá lépked 
majd röpködni kezd egy szintetikus kertben TAVASZPROGRAMJA MŰKÖDÉSBE 
LÉPETT 

de a nagy időtlen ujjongás még itt száll 
SÍPOL-DOBOL BACH JÁNOS SEBESTYÉN
AKKORD-ÖKLÉVEL AZ EGET VERI

Jeremiád
kultúránk vén vastorony 
kor-szaggatta kristályrácsai végüket járják
maholnap ránk dől
ki kell cserélni (Júdás-pénzért)

az elkésett versben-sírásban  
semmi vigasz

Műhelyemben
tömörség-üllőn verem magamat 
vasként gyűrődik-nyúlik egész lényem e pörölymunkától
de mit ér az önkovácsolás?  
CÉL s IRÁNY sehol
száguld a sűrítettség
szótömbök 
hullnak

„ÖNÁMÍTÓ LÉGY”
röhög rám szorongásom 
a szív barlangjából
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Szivacs
lenyűgöz ez a kis élő őskövület
afféle rögeszmén támad
talán ezt az apró állatocskát utánoztam mindig
és azon nyomban aggódni kezdek
ha már csak szivacs-rangú az eszméletem
jól együttpulzálok-e az emberi múlt jelen és jövő
meg a világmindenség információ- por- és tűztengerével?
TŰRHETŐEN ÁTSZŰRÖM-MEGEMÉSZTEM-E
A SZÉPSÉGET S A MOCSKOT?

Szülőföldi  éjjel
egy motorbicikli húz a hold alá barna zajt
bádoghangú elbeszélés
duruzsolnak víg életerői 
rejtett kórok vészjele pattog
hajszolt fémdúvadként zihál a dombra
völgy-iránt már zümmögő derűs méhecskét játszik

benne van mindenlény és dolog sorsa
itt nem rohannak rázajongó vetélytársak
és a hangok fullasztó hálója sehol

az erdőbolyhos és épületszilánkos falucska dombjai  
meg a kerekded sárga holdcsönd között
lassan morog elmagányos motor-monológja

Miklya Zsolt 

Hideglelésre elég
Hideglelésed mindennapos, 
tavaszodásban rosszullét környékez, 
nem tudsz mit kezdeni húsvéti örömmel, 
locsolkodással, cicátok bőrbetegsége 
józanít, foltjai jelzik esendőséged 
határait, legyenek azok csupán a nyelv 
vagy a társadalom peremvidékén 
őrpozíciót kereső macskatalpak. 
Mindegy, diófaágon, kapufőn vagy 
tető peremén egyensúlyozva lesed 
az utca nyíló-csukódó hüllőszáját, 
identitásod hűlő alakváltozatai ma sem 
vezetnek a kormányzóképes kisebbség 
centrumáig, periférikus jelenség, 
megtűrt idegen maradsz, amíg körül 
nem rajzolnak a határvadászok fantom
lövedékívei, amíg nem jelez a biztonsági 
rendszer hideglelésre elég okot, belső 
kockázatként jelölve meg. Amíg nem 
tesznek végleg hidegre, múló idegent.  

Folyt. köv.

Átokká lett a szó, titkon suttogott, 
fennen fröcsögött, minden káromkodást, 
káromlást felülmúló, nyelvinváziót 
elindító tömör gyűlöletmaggá, m.gr.ns,
mint gyerekkoromban a k.rv..st.n, durva 
jelzői előtaggal, szinte köpve a szót, 
ha már csak a háta mögötti lét adatott, 
hát b.ssz.m.g, nem is cselekvést kifejezve, 
a létet magát, mint elcseszett méltóságot, 
valamiféle méltóságjelzőként a kisöpört
kegyelmesuram helyett, meg a k.b.sz.tt
kulákok végett. Tessék. Csak kimondtam 
egy átokszót, bárha elvesztette már erejét, 
a tartalmát azért nem, következményeként 
könyvelhetem el magam, elvesztett anyám, 
apám, húgom. Amihez további átokszavak 
adták a muníciót, hiszen a tót, zsidó, román
nem olyan rég nem csupán népnévként 
szerepelt nemzeti szlengszótárunk lapjain, 
hanem rémképző nyelvleleményként, 


