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vedett építkezésrõl van szó. A lélek lírába burkolt, szemérmesen szinte „testré-

szévé” lényegített csöndjérõl. Amelyben a fölidézett valóságdarabok, történelmi 

emlékek, kultikus mozzanatok attól hitelesek, hogy az artisztikum nem kárára, 

sokkal inkább elõnyére van a festõ mondandójának.

Szakolczay Lajos

Prágai Tamás

Sárga húsú
 sarat kenjünk a hajra –
mondják, hogy jót tesz
nyaralás, iszap.
Aztán futás a partról, mint aki sanda

bûnt követ, zihálva, el: nem érsz nyomába,
utána kapsz, kicsúszik ujjaid közül,
alámerül az „éjszaka tavába”,
és összerezzensz, ha hûvösen megérint.

Tudod, már féltelek. Sápad
az arcod, fázhatsz, fogad össze-összekoccan,
keskenyre szorítod – hiába – a szádat,

nem somszínû már, de még nem is deres kék.
Terjed a parti sötét, a „tónyál”,
teltek a tóparti esték.

Prágai Tamást idén József Attila-díjjal tüntették ki



Legyen lengyel
„A parasztok tüzet raktak az út közepén, és már nem álldogáltak, nem 
járkáltak, hanem le is feküdtek. Egy kocsi sem mehetett át, az fi x. Meg 
kell szorongatni a kormányt, hogy jobb legyen a parasztoknak! – üvöltötte 
Pasieka.” (Daniel Odija)

„Megint olyan betonboldog vagyok. Ennek ellenére azért még nyomok ma-
gamba két löketet.” (Tomasz Piątek)

„Most kell hozzáfognod a nyelvmunkához. Tudom, hogy szereted. Nyomo-
gasd szorgalmasan a gumihártyát, jegyezd meg – ez választja el nyelvedet 
a világtól.” (Michał Witkowski)

„Valóság-show! Tovább, tovább, szépen sorban. Test, test, láb, láb, kéz, 
picsa, cickó… Szerv, ösztön, szervezet, mûszer. Az ember mint szerveket 
tároló zsák!” (Mariusz Sieniwicz)

„A karácsonyesti vacsora után pedig, már isten törvényének értelmében is, 
nyugodtan bonthatta fel Stasiu úr a félliteres vodkát, még a felesége sem 
morgott, hiszen a böjt befejezõdött.” (Sławomir Shuty)

„Dorota az íróasztalon ébred, lelógó lábakkal. Eszményi teste teljesen zsib-
badt. Iwona az ágyon. Agata pedig embriópózban.” (Małgorzata Nowicka)

„állandó aggodalomban éltem hogy csúnyább vagyok mint körülöttem a 
többiek. manapság a szépség határoz meg mindent.” (monika mostowik)

„A huszadik napon felvettem a telefont és meghallottam a cincogó han-
gocskát:  »Gyere haza, elpusztulok nélküled.«” (Wojciech Kuczok)

„Mert új korszak köszöntött ránk. Az aranyfogak már vidéken sem tetsze-
nek senkinek. A tejfogak mögül váratlanul elõbújtak a normális fogak, min-
denki hirtelen felnõtt és elkezdett munkát keresni.” (Joanna Wilengowska)
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