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Gittai István
Fehér asztal-társaság

Napsütésben kongatják a delet.
Ma fehér asztalnál ebédelek.
Illatos, forró borjú-húsleves,
töltött káposzta, pecsenye-gerezd,
almás rétes, amennyi fér belém.
Mily gasztronómiai lelemény
a búbos kemence rőt sütete!
Étkem éke, szívemnek üteme…

Az első pohár kadarka után,
Amerikáról meg Kánaánról,
és gyatra nemzetpolitikánkról
csak úgy röpködnek a vélemények.
Mint szőlőhegyen a seregélyek.

Kutyaugatás, szamár bőgése
elsodor mihaszna évődésbe.
Oktalan egymás torkának esünk.

Suhanc, na most kiáltsd: 
pocakos tátikák
barikádra gyerünk!

Való világ

Ezerszer láttam anyám
verítékes homlokát
a dagasztó teknő fölött.
Akinek etéreni 
szép, szent emléke nincsen,
nem értheti a betevő
iránti tiszteletet.
Hányaveti bugrisnak
hiába is magyaráznám.
Legfeljebb nyaklevessel
téríthetném eszére,
hogy Názáreti Jézusnak
testét meg ne gyalázza.

Te lét széli kukázó!
Megemelem kalapom,
amiért a szemétből
a kenyeret kiemeled.

Amúgy néhai, város
iránti rajongásom
utolsó parazsát is
kioltja a szmogriadó.
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Egy fagyhalálra
In memoriam Névtelen Hajléktalan

Miféle dolog az, 
hogy árok az ágyad,
szeszmámora vágyad,
ganéj önkívület,
s hogy hó a takaród?

Miféle dolog az, 
hogy fagy, köd a bűnbak,
s nem hitvány összközöny,
ha eggyel kevesebb
hajnalra az élet?

Miféle dolog az, 
hogy Mindenhatónknak
foghíjas ügyelme,
s hogy kesze-kuszálva
kezében a szálak?

SMS

Magamtól rájöttem Sarusi Mihály,
hogy manapság minálunk ki a király.
A parlamentben oly lesajnálóan
biggyesztette szemét Szent Koronánkra,
mint aki Nagy Sándor, Cézár, Dzsingisz kán
világbirodalmán lépdel, vizitál,
s nem is próbálja leplezni hatalmát.
Markosaink majd móresre tanítják!
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Barabás Zoltán
Miért nem látod?
A Nietzsche-dagerrotípiákból

Torinóban
kedélybeteg,
csupasz tetőkön
züllik
a tél.

Mióta megtagadtalak,
csak a mennyen
pihenteted
fáradt
szemeidet?

A koldus,
itt, lenn,
kit megszólítanék,
ha volna
elég

hitem,
úgyszint’,
térdig hajtja
őszbe révedt
fejét.

Ha még 
létezel,
miért nem látod
a szerencsétlent,
ki most kéjjel,

önös
érdekből öszvért
vagy embert is ölne…?
És Te hagyod.
Te jóváhagyod?
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Tari István
Húsvét

és jönnek

tiszta tekintetükkel
jönnek csak jönnek
az állatok
állataim
kiket kezdetben
túláradó cuppogással
anyatejként kedveltem
jönnek
kárálva kirregve
hápogva pittyegve
búgva burukkolva
kiket gőgicsélve 
harapdáltam
jönnek
hosszú tömött sorokban
mekegve bégetve
prüszkölve nyüszítve
röfögve visítva
nyerítve bőgve

kukorékolva
szemfogaimat fürkészve
jönnek
csak jönnek
tövisek erdejéből
bíborpalást-vérükkel
állataim
kiknek nevét is szétrágtam
hideg orrukkal
köntösöm bökdösik

ahhoz hogy szeressek
szeresselek
nem kellett volna 
fölfalnom titeket
motyogom leizzadva
tétován
az utolsó szó jogán
a növények elegánsnak tűnő
és biztos kezű hóhéraira
gondolva

Tűrve a tébolyt
Kérdezed: hát fölszabadíthatók-é
Itt azok, kik méla alázatukkal
Leigázottságukat is csupán úgy –
              Tűrve a tébolyt! –

Úgy, csak úgy élik meg akár kizöldült
Helyzetet termő, lehetetlenül szép,
Balzsamosan életerőt sugárzó
              Fölszabadúlást
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Szülőfalud helyén
A terjáni* Cs. Simon István halálára

Szülőfalud helyén ma is még annyi év
               Eltelevényesedő
       Gazsága mentén szánt a gép

Fénylő ekék nyomán kifordult cserép
               Hirdeti oly dacosan
       Korsók, edények összetört

Mázát, enyészetét, közösséged serény
               Fölnevelő melegét,
       Kapaszkodását: balladás

Homályba bukott fölindultsága már
               Nem lehet akkora kín
       Gazzal benőve, csonka cső

A kútja, szárazat köhögve int
               Füstje a táj. Lobogó
       Mocskos növénnyé vált dohány

Levélnyelébe, nyers ütőerébe szúrt
               Lándzsa, ha szív alakú
       Hegyére fűzi itt a szót:

Megváltva oldaladba vág a pusztulás
               Régen elárverezett
       Szülőfalud nevében élsz

*  Terján (1954-ben) a délvidéki magyar falurombolás első áldozata
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Kelemen Erzsébet
Ima a nemzetért

Előbb házkutatások, kínzások, botütések,
majd csend, pikkelyes némaság,
csak a szú percegése hallatszik időnként a fában,
egy kattanás, a távolban riadt patkódobogás,
aztán újabb perek, kínzások, botütések,
jelentések, ezernyi akták,
az aktákon túl üres oldal,
ismerős csendfal, majd egyetlen sor csupán,
a templomi félhomályból lábjegyzetként
pirossal beszúrva:
Vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást!

Becsukom magunkat, a félig átlapozott könyvet.
A lámpa fényét is tompábbra csavarom.
Hogy felejteni tudjam az olvasott sorokat,
az árnyak játékát nézem a falon, 
a beszűrődő utcai zajra figyelek,
az ujjaimmal egy ritmust dobolok:
ti-tá-ti ti-tá, ti-tá-ti ti-tá.
De hiába: az ellopott, maroknyi csendben
egyre súlyosabb lesz ölemben a könyv.

Vigasztalom hát magamat, magunkat,
a mellém kuporodó kérdezőt,
nehogy szomorúságában kétségbe essék,
vagy valami mérges gyökér szárba szökkenjen,
mint egykoron, hosszú évtizedeken át,
kárt okozzon, sokakat megfertőzzön.
De hiába a vigasz holdatlan éjben,
egyre súlyosabb lesz ölemben a könyv.
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Ó, Saul, Saul, „a kiimádkozott”,
ki üldözőből menekülő lettél, 
bátor Winkelried,*
ki saját keblére ellenségei lándzsáját szegezte,
mindenkinek mindene,
kérd az Urat, a Mennyei Atyát,
segíts, ó, könyörögj érettünk, 
kilikiai tarzuszi Szent Pál!

Jártunk mi is a damaszkuszi úton:
köves, kopár fennsík, havas hegygerinc,
majd síkság, sárguló rozstáblák.
S folyók. Akár a szabadság!
A partszegélyek mentén
enyhe mézillat lengett. 
S váratlan ekkor tűz lobbant az égből,
vakító fénye gyöngyözött a légnek,
a poros úton lángok apró mécsesei gyúltak,
s egy hang szólt:
maradj meg a jóban, különben téged is lenyesnek!

Nem három napja, de húsz éve már,
hogy Ananiás keze megérintett minket
– lásd az Igazat, és halld szájából a szót! –,
mégis, még mindig hályog borítja szemünket.

Ó, Saul, Saul, „a kiimádkozott”,
ki mindenkinek mindene lettél,
bátor Winkelried,
hős Dugovics Titusz,
kérd az Urat, a Mennyei Atyát,
segíts, ó, könyörögj érettünk, 
kilikiai tarzuszi Szent Pál,
nehogy későn jöttnek számítson nemzetünk!

*  Arnold von Winkelried: svájci szabadsághős. 1386. július 9-én, a sempachi csatában az osztrák 
csatasor lándzsáin a testével nyitott rést. Önfeláldozásával a svájciak megnyerték az ütközetet.
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