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Vári Fábián László
Ha már a halál…

Ha már a halál megszagol,
hiába minden áhítat.
Csontra vetkeztet, rád hajol,
testnedveivel átitat.

Bénult szádon csak dől a hab,
szobád hajnalra megtelik.
E tajtékra bíztad magad?
Jó utat hát – a tengerig.

Szemöldökök zárójele

Embernek lenni semmiség,
lélekként látni borzalom,
a cinke bársonyos fejét
hogy veri szét az ablakon.

Áthevül, felszáll a szobánk,
s én lélekstátuszom
felcserélem.
Legyek imbolygó gyertyaláng
szemöldököd zárójelében.

Magányomat magamra

Magányomat magamra gyújtom,
forgószél támad, idegen lélek
száll a szememre, s hűsöl a kúton,
amíg játszanak mélyén a fények.

De szomja szűnvén betör a számba,
vallatja nyelvem eleven tűzzel,
szavaim nyáját halomra vágja,
írni tudom csak: Jézusom, űzd el,

mert már az agyam pásztázza végig,
minden mappám letapogatja,
ölelni dől rám – utolsó vérig.
Vedd el e pohárt, irgalom atyja!

Milyen lehetett

Jönne bár már egy űrleány,
kinek csak hozzám lesz köze.
Szívem a diadém homlokán,
s fotocellára jár öle.

Nyakamra ezüstlánc kerül,
Vonyíthatok az űrbe fel.
Milyen lehetett emberül?
A Földről régóta semmi jel.
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Bartha Gusztáv
Viszontlátás

„…csókkal árulod el…?”
(Lukács 22:48)

Talpas N. Lajos pontban hajnali fél háromkor tette le táskáját a konyhaasztal mel-
lett álló székre. Talpas N. Lajos táskája nagy utazótáska, cipzárral záródó zsebek-
kel. A szék egyszerű, támla nélküli fehér szín konyhaszék, az asztal is fehér, a váll-
magasan körbefutó fali csempe  nemkülönben. Együtt sápasztják az ötvenwattos 
villanyégő fényét a fehér konyhabútorral, gázspórral. A tizenhat négyzetmétert 
zümmögéssel megtöltő hűtőszekrényre Talpas N. Lajos hórihorgas árnyéka vetül. 
Kétszer is kinyitja, becsukja, harmadjára melléguggol. Vizslat. Asszonya, Talpas 
N. Lajosné az ajtóban áll, telt csípején feszül seszínű hálóinge. Kialvatlan, gyűrött 
arcára ráakaszkodnak a szemkörüli mély szarkalábak.

– Kétezer-hétszáz forint – dünnyögi Talpas N. Lajos.
Asszonya összébb húzódik. Lúdbőrző remegését a melle előtt keresztbefont 

karjaival melengeti.
– Becsaptak? – kérdi Talpas N. Lajosné, s fogai halkan összekoccannak.
– Be! – áll fel, csapja be dühösen a hűtőgép ajtaját Talpas N. Lajos. – Szalad 

mind haza, az asszony fenekét simogatni.
– Mennyit fizettél rá? – kérdez riadtan Talpas N. Lajosné, a kék szín cipzárzse-

bes utazótáskán felejtve tekintetét.
– Háromszáz forintot – jön a felelet, s Talpas N. Lajos szembefordul asszonyá-

val. – De ez nem elég, itt a ház rajtunk, ablak kell, deszka kell, a kurvája meg mar-
haságra veri el a pénzt, kenőmájas meg franckarika! Dó’gozhatok szakadásig! A 
bélt húzzák ki belőlünk, érted, azért a kurva pénzért, te meg elvered nyámnyám-
ságokra. Liszt van, tojásunk van…

– A gyerek miatt – hebegi Talpas N. Lajosné, aztán elréved, barna szembogara 
kitágulva követi a kék szín utazótáska feliratának piros szín, konyhamagasságba 
emelkedő betűit. Először az „A”, nyomában az „M” és az „E” vibrál mind pirosab-
ban, magasabban, hogy a nyomukba lépő „R”, „I”, „C” és „A” betűkkel a villany-
körte körül egyesüljenek.

– Egye, ami főve van! – förmed rá Talpas N. Lajos.
Asszonya megtántorodik. Suvikszolásban elkopott körmökkel kap az ajtófélfa 

után. Keble megfeszül, bimbói vérbőn sütnek át a seszínű hálóingen. Talpas N. 
Lajos legyint.

– Más asszony este óta a határon áll, hogy át tudjon vinni pár doboz cigarettát. 
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Pénzt akar keresni, élni akar. Érted, segít az urán, hogy boldoguljon, hogy legyen 
mit pofázni!

Három óra.
Talpas N. Lajos asztalra támasztott könyökkel ül a kék szín utazótáska mellett. Leült, 

mert elszállt a dühe. Állán serceg a borosta, ahogy végig-végigsimítja kérges tenyerével.
– Estére vártalak – szólal meg gyámoltalanul Talpas N. Lajosné.
– Azért nincs rajtad bugyi?! – kérdez, kap elveszett dühe fonala után Talpas N. 

Lajos, s tenyere nagyot csattan az asztal lapján. – Nem elég, hogy bekeringőzzük 
fél Magyarországot, hogy tele legyen az az átkozott mikrobusz, még az ukrán vá-
mon is megvágnak háromszáz forinttal… És mi vár?! A kertben nyakig ér a lazna, 
a kölyök nyámnyámkázik, az anyja meg a fenekét düböríti.

Asszonya lehajtott fejjel áll, szétzilált barna haja a szemébe omlik. A padlócsem-
pe fehér felületén az ötven wattos villanyégő fénye vet lobbot. 

– Konyhapénzt, füzetet! – szól rá durván Talpas N. Lajos.
Talpas N. Lajosné, ura ormótlan nagy, kék szín papucsában, a padlócsempe fé-

nyes felületén maga előtt toszogatva saját árnyékát, a szekrényig csoszog. A fiók-
ból pénzt, kék borítású füzetet vesz elő.

– Gyorsabban! – nógatja Talpas N. Lajos.
– Tegnap kapáltam a kertet – mondja Talpas N. Lajosné, elaprózott csoszogás-

sal ajzva ura türelmét. – A szőlőt megkötöztem, kigyomláltam. Anyádnak enni 
hordtam, kivakartam a mocsokból. Járok utána, törülgetem taknyát, nyálát…

– A füzetet! – ordít Talpas N. Lajos.
Asszonya szemlesütve, az asztallapon csúsztatja ura elé a kék szín füzetet; re-

megve a konyhapénz maradékát. 
Eltelik bő félóra, mire Talpas N. Lajos megszámolja a pénzt, s bütykös mutatóuj-

ját végigvezeti az oldalakon át sorjázó számoszlopokon. Aztán a nagy utazótáska 
egyik, cipzárral záródó zsebéből ácsceruzát kotor elő. Utánaszámol.

– Hogy a hrivnya? – kérdi Talpas N. Lajos.
– Tizennyolc, ezer forint – válaszol Talpas N. Lajosné. 
– Ühü! – hümmög Talpas N. Lajos, s a homlokráncok megfeszítik arcán a szél-

cserzett bőrt. – Mik ezek a nyolcszáz forintok? – koppan a ceruzavég a fehér asz-
tallapon.

– Tejkontó – feleli Talpas N. Lajosné. – Anyádnak. Nem ehet zsírosat.
– Nyugdíja van…
– Orvosságra kevés – vág közbe Talpas N. Lajosné, s jobbjával hátrasimítja szét-

zilált, barna haját.
Talpas N. Lajos szárazat nyel. Zavarában a nagy, kék szín utazótáska után nyúl, 

a benne lévő szennyes ingek, fehérneműk, zoknik alá. Zacskó cukorkát dob az 
asztalra, majd kék tárcát, előtüremkedő öt- és tízezer forintosokkal.
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– Nem jött össze a havi ötven tiszta, volt hét, hogy mindennap esett. Durván 
tíz nap a két hónapból, enni meg mindennap kellett – mentegetőzik Talpas N. 
Lajos.

– Nem érdekel a pénzed! – ikegi Talpas N. Lajosné.
– Hát mi érdekel?! – üvölt Talpas N. Lajos, s felugrik, inas jobbját ütésre emeli. 
– Üssél!…
– Nem látod, mi van itt?! Élnek egyik napról a másikra, egy huncut vas nélkül. 

Belegebednek a nyomorúságba, hogy abba…
– Üssé’! – üvölt talpas N. Lajosné, és arca elé kapja a karját.
– Üssön meg a ménkű! – zökken vissza a helyére Talpas N. Lajos.  – Meghosz-

szabbítom a munkavállalásit… Kijön tízezer forintból, és nem kell bujkálni, resz-
ketni ott, Pesten.

Jócskán elmúlik négy óra, mire Talpas N. Lajos végez az újraszámolással, átszo-
rozva a hrivnyát forintra. Azóta hol az asszonyán feledkezik szúrós tekintete, hol 
a számokkal teleírt füzetlapon.

– Négyezer forint a különbözet.
– Nincs különbözet – szól nyersen Talpas N. Lajosné.
– Nincs? – hökken meg Talpas N. Lajos.
– Kölcsönadtam.
– A kanodnak?! – koppan a ceruza az asztallapon.
– Annak, hogy belegebedj a nyomorúságba, hogy abba!…
Az asszony az első ütés elől még kitér. Jobbra hajol el, bele az asztal mögül kilépő 

Talpas N. Lajos öklébe. A szertefröccsenő vér – orrból, szájból – megüli a fényes-
re sikált fehérséget… Jut a vállig érő csempefalra, a konyhaszekrényre, hűtőgépre: 
elsápasztja a nagy utazótáska piros szín betűit. A padlócsempén szétmázolódik, 
az alázuhanó Talpas N. Lajosné seszínű hálóinge alatt, aki ösztönösen kuccad két-
rét, temeti arcát karjaiba.

– Hol a pénz, bárcás?! – ordít a magatehetetlenre Talpas N. Lajos.
– Küret… – hörgi Talpas N. Lajosné. 
– Hol a pénz? – guggol asszony mellé Talpas N. Lajos.
– Az orvosnál – tápászkodik fel talpas N. Lajosné, s kézfejével
szétmázolja arcán a vért. – Mert kell az életünk… ablakra, padlódeszkára…
Talpas N. Lajos lomhán feltápászkodik, legyint. Pont két órája, hogy letette nagy, 

kék szín utazótáskáját a konyhaasztal mellett álló székre. 
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Megáll az ész,
nem érti, nem értheti
az elvágyódást
innen,
a falu 
belakott fészkéből,
amit,
a vak is láthatja,
kezd
feldúlni, eltorzítani
újmódi, idegen
őrület,

hol van már
a drágakővé szépült
évszázados erények
szigorú csillogása,
ami éppúgy villódzott, megigézett
a vesztükbe rohanó
balga korok, nemzedékek
komoran zajgó áradatában, mint
harmatcseppek a hajnali mezők
fűszálainak hegyén,
oka ha nincs, bátorsága 
se legyen
annak
pálcát törni
azok fölött, akik között
hatvan évvel ezelőtt
ráeszmélt
a létezés csodájára, ahol
jól, mert 
otthon
érezte magát,

Nagy Zoltán Mihály
Keserű boldogság
Részlet a Messze még az alkonyat című versesregény-variácóból
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az emberekhez,
a gyalogutakkal átszőtt, évszakonként
fellángoló vadrózsabokrokkal
ékes tájhoz
a hűség
arany rabláncát
büszkén vállalva
ragaszkodik, pedig
tudja, megtanulta,
keserű boldogság
nap mint nap
ennek a hűségnek 
a fogságában
ébredni,
látni
az egykor volt erények
porladását, 
a sorsrontó gyarlóságok
elrettentően
buja tenyészetét,
talán benne a hiba, de
nem, akkor sem
képes
nem szeretni,
megtagadva
elátkozni, elhagyni
ezt a közeget,

fogcsikorgatva

azonosul, együtt vergődik
vele,
hiszen
belőle vétetett, és 
így,
nagyon túl
a lét felén
tudja, vágyja,
a fejfája is 
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itt
eresszen gyökeret, 
ha eljön majd az idő,
de addig még
dolga van itt,
a feledésbe hajigált erények
eszmélése óta
tiszta beszédre, romolhatatlanul féltő
szeretetre
biztatták, hát
vállalnia kell
a dorgálás engesztelhetetlen igéit,
dobáljon bár
viszonzásul
sarat, követ
rá a csőcselék, 
nincs kivétel,
minden teremtett lélek
irtózik
szembenézni
önnön rútságával,
mit tehet
ebben a helyzetben, akit
tettvágy
feszít
szolgálni
szép érdekek sokaságát,
a féltés jogán
háborog, 
hiszen látja,
árad
az évszázados értékrendet
alámosni, leomlasztani kész,
korszerűnek kikiáltott
ostobaságok dühe,
múlhatatlan kötelesség
tanúskodni
a perben, mikor
az újmódi kegyurak
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szolgálatába szegődött idő
kiüresedéssel, a létezésre való alkalmasság
hiányával,
mennyi mással is
vádolja 
az áldott közeget,
és 
halmazati büntetésül
puszta létjoga elvesztésének kimondását
készül követelni
a végső verdiktben,
mindeközben az esküdtek
tőzsdei hírekre fülelnek,
műdicsfénnyel istenített sztárok
bagzási hóbortjait
csócsálják
a bulvárlapok pletykarovatában,
a bíró arcán pedig,
uramisten,
kövér unalom,
el ne rettentsen
a világnyi tárgyalótermet betöltő
közöny és rosszakarat
gyilkos elegyének
rideg valósága,
figyelni kell 
a belső hangra,
amely talán
bármelyik 
ép lelkű
sorstársé
az alom szentélyéből, s így 
ezer évek roppant mélységéből
üzenő ősöké, hogy 
nem szabad
meghunyászkodni
semmiféle hatalmasságok előtt,
akkor sem,
ha az ököl 

kárpátaljai palackposta



58

 2009. tavasz

dühétől dagadó 
zsebet nem húzza le
az abszolút igazság
aranya,
ha csupán
a látás-tapasztalás képességére 
hagyatkozva
szólalhat meg
a szemtanúk padján,
és a veszejtők nemtelen érdekeivel
muszáj-dacosan szembeszegülő
vallomása okán
osztoznia kell végül
az elítélt sorstalanságában,
a féltés és a félelem
adjon erőt
kimondani,

a falu,
a felnevelő közeg
sokkal természetesebb képződmény, mint a vádlók
esztelenül dalmahodó
sivár kővilágát
megtestesítő
város, 
világgá kell kiáltani, hogy
a kő
sorsa, rendeltetése
alul,
házak,
utak,
hidak
alatt állni, 
törvények betűivel
televésetten
szolgálni épülésünket,
de soha
az égboltig
toronymagasodva,
a feje, a fejünk fölé is
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legfeljebb
holtunkban. ha szólít majd
az anyaföld törvénye, és
a halom fölött
őrzi a kialudt élet emlékét
kőbe dermedt 
ékezet,
még jobb, 
ha volt-létünk elevenségét őrző
tölgyből
bárdolnak
fölénk érdemet,
csakhogy 
még élünk, él
a közeg, és
az élhető jövő jogán
kiáltani, kiáltani
muszáj
süket fülekbe
hogy a falu
sose vétett a város ellen,
a cselédje volt, kiszolgálta
minden időben,
és amaz
hálából
ráuszította
a gyanútlanul zöldellő kisvilágra
méregnedveit, torz szülötteit,
kótyagos téveszméket,
emberidegen mentalitás
zabálni vágyó férgeit,
a megsüvegelt értékek
lerontására özönlő
szellemi huliganizmust,
hol másutt,
a tanúk padján
süvíthet
ellenvádként
a felismerés,
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megbotránkoztatóan kóros önimádatra, 
elfajzott másságok előtti
hajbókolásra,
a legszentebb 
ősállapot, a falu
még mindig
viszonylag
tiszta világának
leköpködésére, tagadására, elveszejtésére
berendezkedett
magatartása okán
vádlottak padjára
a várost
kellene ültetni,
nem a megvetés, szolgaságba-taszítottság
létzsugorító körülmények közt
az élet fenntartásához nélkülözhetetlen javakat
ma is
előteremtő
falut,
a város 
szeretetlenségben
fogamzott, felcseperedett
szerencsétlenjeinek
nyüzsgése
terméketlen
káosz,
falun
a hajnali kakasszóra,
gyönyörű napkelték fényénél
megpezsdülő élet
változatlanul
a termékeny létezés
csodájának
folytatódását
ígéri
az Isten teremtett világától
el nem idegenült
embernek,
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igen, igen, igen,
a város
kővilágában
esély sincs
a mindennapok
megtermékenyüléséhez,
a szingli-szörnyek méhéből
hiányzik
a jövő és annak hite,
jaj, a város
pazar fénye
nem arany, csak
sárga,
ami 
a romlás mélysötétjét
takarja,
nyoma sincs
benne, mögötte
a létezés 
teremtő elevenségének,
a falu 
megejtő szépségű zöldellésében
ott lüktet
a jövőhit, forrón sugarazó 
vigasz
a reménytelenségben,
itt
harang ha kondul
rettenettel,
ércesen zengő igéje
felemel bármi mélyből,
ezt az igét
a város
tülekedő autócsordáinak zajában
nem hallja a lélek,
így, ezt
kell mondani
a tanúk padján,
ne bénítson
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elfogultság,
mert a vádlók
még inkább
elfogultak,
ezerszer fájóbb
a tanú elfogultsága,
mert látja, látnia muszáj
a szeretett közeg 
árnyékait,
a fertőző elmebaj
tüneteit,
az egészséges elevenzöldet
holt-aszottá perzselő
barna mételyt,
és
emiatt
rettenet
alágördülő gyöngye
szempilláján,
de látja, nevükön tudja nevezni
a jegenyéket,
a terhes anyák módjára
terebélyes diófákat is,
amelyeknek árnyéka
éppúgy 
eltörpül
a toronyházaké mellett, mint
napégette mezőkön szorgoskodó
férfi- és asszonynépé
a kőházak közötti sikátorokban nyúlánkodva bóklászó,
átkozott
porok-nedvek
mámorába önmaguk silánysága elől
menekülni próbáló
nemzedékeké mellett,
jaj, nem,
nem szabad
bántó szóval illetni
a hidak alá,
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aluljárók zugaiba,
kapualjak sötétjébe
számkivetett
nyomorultakat,
a napi robotból kimerülten
hazaigyekvőket sem,
sorsos társak ők,
a mindenhatóvá avanzsált
bankszámlákon
gondosan nyilvántartott,
mocsoktól tisztára moshatatlan
Profit
bezsebelőinek,
az embervilág ordasainak
megváltásban már nem reménykedő
áldozatai,
aki szól, értük is,
a városi silány vegetációra kárhoztatott
kitaszítottakért, kifosztottakért
süvítsen 
lázadó haragja
másoktól elorzott javak
halmain hivalkodó
újmódi
dölyfösök ellen,
tenni,
sarkunkban sajgással
emelkedni
az érdemtelenül bitorolt glóriák
magasába, lerombolni
az emberarcot öltő
hitványság
feje felől, 
a városnak nevezett
iszonyat 
örökké füstös egéről,
belekiáltani a kővilág
mihaszna zajába,
áldott
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a falu,
és 
hinni, erős hittel
hinni,
ha 
mezőillatú létére
ráomlik
bambán önelégült vigyorral
a kietlen kőrengeteg hatalma,
ép sejtjeiből
felcsap
az élniakarás dühe,
szétrúgja
a csúf alakzatot.
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Penckófer János
Egy magányt látogató angyalraj üzenetéről  

és egy szerelmes szájban elaludt mondat 
esélyéről

Aztán a meg nem írt versek
helyén a fájdalom, később
egy elavult emelkedettség,
rövid mondatok a költészet
haláláról, egy ismeretlen
angyalraj, amint ezt üzeni.
Várakozás a könyvespolc
előtt, éjféli, téli kutyák
ugatása. Egy mozdulat.
A kéz ahogy a kapcsoló
felé elmozdul, aztán az
elérhetetlen szavak, el-
képzelt mondatok, azok
szájában, akik alszanak.

Különféle félelmekről, melyeket a nyelv 
angyalai soroltak egymás mellé, érintve  

a csöndben lakó tapintatlanság mibenlétét
Megnevezhetem-e általad 

a szavak tapintatlan csöndjét,
azt a hallgatást, amely
a mondat angyalának
érdeme? Tudom, mi sem áll
Tőled távolabb, minthogy
hozzásegíts a megnyugvást
ígérő némasághoz, mégis
elbizonytalanodom.

Ma éjjel olyan közeli a fájdalom, 
ebben a sajgásban a régi
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napok éjei vezetnek. Szavak,
melyekkel hiába gondolták
el a kimondásodat, és
ugyanakkor épp e szavak
kínálják a megközelítésedet.
Utak, a visszatérő napok
útjai ezek.

Láthatatlan kezek tapogatnak 
bennem, de a kiújuló
remegés csak hasonlít a régi
félelemhez. Aki egy műtő
hideg vasaira gondol,
hallja a fémes koccanásokat,
de aki már látott megriadt
szemekbe nyíló távolságokat,
ő felteheti ezt a kérdést.

Téli szél mozgatja kinn a téli 
fákat, és az árnyak foltjai
a függönyről lelépnek.
Inkább nem oltom el a fényt.
Beszélnem kellene magamról,
aki szájára veszi a meg-
nevezhetetlenségedet. Arról,
hogy tudom, ez az én csak
félig vagyok én.

Édesistenem, hová terelnek, mondd, 
hová a néma angyalok? Hová
visznek a nyelv angyalai,
hogyha még nem az el-
hallgatás beszélő csendjére
kell ébrednem reggel? S egy
mondat szótlansága tovább
feszíti az éjszakát, az éj rám eső
részét – Benned.
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Becske József Lajos
Így vagyok

Kinyílt a tavasz, kökörcsinek
lilába oldják a tél jegét.
Valaha én ültettem őket,
temetve mindnek gyökerét.

Jeges űr borzolja szét agyam
misztikus bűnök vad éjjelén.
Borzadhatok: így vagyok magam
elárvult világok köldökén.

Tiszta, világos voltam – vége.
A kint nyomorgó feketeség
itt bent az ember menedéke,
s nem látja senki gyöngy-ékkövét.

Mindenképpen a csend eltévedt
foszlányai tépik szét hajóm,
minden egyéb szerteszéledt,
vagy szél rázza egy száraz karón.

– Kései, sajgó vallomások
fehér démona, ments meg engem,
s ha várnak még rám állomások,
sok régit engedj elfelednem.

Mint a dallam

Bennem rettegett, nagy folyók zúgnak,
harcra önvalómmal harag hevít,
s talán hiszem: vár valahol Isten,
a felmagasztosító genezis.

De jaj, az én istenem vak, süket:
rideg kőből faragott zord bálvány.
– Vergődik, elhal arcán az ige,
mint a dallam gitárom hat húrján. 
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Zselicki József
comedia

pojáca rikkancs időben
a bűvész

nyulak helyett
a gyárakból bűvködi

a semmit
az ehetetlent

szentül térdepli
templomok kövét

az ateista
kofa

árulja tudományát
 a professzor

petrezselymet

a költőt
hogy szomjan ne fúlna 

a szó
közhelyek bódíthatnák bambán

újgazdagék
háza előtt
– sej haj –

pusztulásig vigyorog
és tartja tenyerét

a nyomorúság
a pondrónak

kész röhej
a tragédia  

hamisan

hamisan játszik
most

a brácsás
hiába zöldell

a prímhegedű
toporzékol

bomlik
a csárdás

rétjét e táncnak
nem ropom én

jégbetört tánc ez
nem járom én
félre a brácsást

sutába lépni
nem tudhatok

ősz van
bámulom a csöndet

hét hegedűre
sárgából pirosba

hull az idő
a fehérbe

füttyöm virít
halunk

meg sem tanultuk
énekelni

magunksirató énekeink
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Czébely Lajos
a paroxista hite

az utolsó előtti percben
nincs jelentése a képnek
az eget csupán látja
de nem hiszi pedig
közönye égig ér
már csak a szeme áll őrt
míg sátrat nem von fölé
a ronggyá feslett bársony idő

de az idő sátrán túl
felragyog a reménytelenség

Magántörténelem 
kéréssel

Ültem a folyó partján,
hullámzott a vízen tekintetem,
olykor felsötétült a mélyből
egy-egy gonduszony,
de tovatűnt hirtelen,
elkerült a hiány mardosása is.
Nem sértett számkivetettségem az égből,
földi útra vágytam.
Magára hagytam örökölt
éneklő szarvasom,
s a part fűzfasípszó-zöldje sem csábított.
Paták és tankok nyögette utakon
anyanyelvem szavai köré
gyűjtöttem emlékeimet,
de bemeszeltek izmusok,
hiába száradt rám,
s hiába pergett le rólam idők múltán,
szaga mindhalálig orromban.
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Ülök az árokparton,
a metropolisz felé lesek, fürkészem,
mint Jónás Ninivét.

Nagy felelősség újjáépíteni a várost,
falut, tanyát, akár hajlékot is,
eltöröljük ezzel a régit örökre,
hagyjunk meg legalább egy követ,
faragottat vagy faragatlant,
talán egy tégla- vagy gondolatsort,
mentsük az ócskából a jót, ne csak a régit.
Van aki rombolva,
van aki építve épít.

Furcsán néz,
és röhög a publikum.

Szánj meg, Uram, minket!
Ne legyen búvóhely a cselekvés – létszünet,
fájjon az égből-számkivetettség,
szabaduljanak meg hínárkígyóiktól
az égi s földi vizek,
legyen újra igaz jelentése
és sok szép emléke minden szónak,
legyen az ég ég, a föld föld, tenger a tenger.
És legyen emberi sorsa az embernek, ha ember.
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Fodor Géza
A hó árnyéka

Mínusz hetvennyolc Fahrenheitban
cikkan a virradat íve
fájdul odakint a hó
zizzen
hetedíziglen a hideg

Itt még fennen zászlózik a tél
boreális szaggatása
csörög üveges sikoly
jégcsap
vadul szilánkzó napsütés

Opálos, dérvert napkorong kél
kékesebb vaníliafény
visszahúzódó erdők
mélyén
ércszínű, néma hallgatás

És áll az idő az udvaron
madarak szárnya se rebben
a hó árnyéka mintha 
mindent
bevonna láthatatlanul

Az ég ónszürke sejtelem csak
mintha nem lenne levegő
nem látszik benne a dél
körben
tejfehér köd a horizont

Mint hangtalan, elvont jelenés
mint kiüresített béke
felfagy a fákra a szél
a csend
áttetsző nemezisekben

Jégtűz, fordított napviharban
negatív xilofon-zene
mezők táblázott síkja
roppan
égerligetes partszegély

Elvakult fényként, mint jelenés
túldimenzionált térben
romlik a nagytoronyra
újfent
zordabb, kietlen hatalom

Világ egy csöpp üveggolyóban
kaleidoszkópszerű kép –
sűrített fényű higany
szinte
fémlik a messzeség

Mintha rangrejtve, mindegy-módra
részvétlen arcú angyalok
kőből faragott szobra
lenne
az örök mozdulatlanság

Miazmás ködben fuldokolva
halogén zúzmaracsipke
bódult, fehérebb sötét
egyre
halványabb színtelensége

Ahol már semmi sem önmaga
minden oly fehéren szürke
halad körbe az óra
lassan
míg elhal végtelensége
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Messziről nagyon a nap helyén
fáradt ködgomoly korongol
megnő még benne a tél
jeges
ónszerű tájon borongva

Az ének is némán szendereg
ráfagy a nádra a zászlónk
alant árnya se rebben
immár
zöröghet magában a szél

Felhőkkel futtatott ég alatt
mintha volt harangszó szállna
érc nélkül, porrá váltan
szitál
a hó árnyékára halkan
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Bakos Kiss Károly
Vagyunk

Vagyunk a rángó békaláb
Csak szerv a savban amputált
Csak végtagok és rugdosás
Csak teste nélkül Teste más
Szike-élnek van kitárva
Tű és cérna kulcsra zárva
S az edzett acél fémlapok
A mindig metsző tegnapok
A mindig fájó vagdosás
Csak tátogás és csapkodás
A vesetál s az eszközök
A steril ég- és földközök
Köpeny-fehér hab a szájban
Ere-tépett tag a tájban
S amputáltan darabokká
Önmagunkban is rabokká
Szervekké s nem szervezetté
Békalábbá s békatestté
Sejtjeinket is megosztva
Megmaradni így kifosztva
Hogy írni sincs erőm tovább

Vagyunk a rángó békaláb

Csak szúr

Szúr a szívem nem tudok
Csak lenni mint az állatok

Csak halni és oly bűntelen
Mint fű a súlyos földeken

A nap kilöttyen rám folyik
Csak gyomorsav a torkomig

Csak Isten látja kínomat
S mint tükör veri arcomat

Hogy fájni már csak hallgatok
Szúr a szívem nem tudok

kárpátaljai palackposta


