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Nemes Z. Mário

A birtokon belül
betuszkolom magamat az ajtón
kígyómozgásokkal
kalapálható
ez az egész
meg lehet fogni a nõket
abban a szobában
nem lehetsz b á j o s
izzad
de utána nehéz lesz
lesüllyed és rám néz
gumónak hívják

A birtokon kívül
leszûrjük a folyadékot
mert nagy szemek vannak benne
el kell jönni abból
a buliból
mert ott mindenki csomós
nem vagyok mérges
csak el szeretném mondani
ahogy néha néznek
közepes vagyok
csak nehéz ahogy
utánad forgolódom

Ennyi meg a mázsa
attól félsz a legjobban
hogy ez is arról szól
amit ott hagytak hogy
ne tudjon kijönni
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ilyenek vagyunk
de nem figyelek rád
le kell szorítsalak
mert így képzelted el

utána majd csak üldögélsz
mint egy bojler

Még nem érkezett meg
egyelõre nem
érkeztem el arra a pontra
ahol megszilárdul
csak táncolok a hûtõ
elõtt
ahol mások laknak
így is jó
csak feküdjél vele
mint akit megvertek
de a szemedet vedd ki
és rakd a mosdóba
a haját
fésüli
én is szeretném

A képességeim
ez már a súlyosság
mint a fejében
nem lesz kedveskedés
utálni foglak
a kúpok
átjöttek az ablakon
nem merek utánuk nézni
azt hiszem meghalnék akkor
csak sejtem hogy te is
bennük utazol
mint egy tojásban
a sárgák
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Szántai János

In flagranti
Kedvesem,
tetten értelek!
Szemedben õz fut:
rettenet.
Hogy tetten is,
megértelek.

S e szörnyeteg,
e tetten-õr
marcangolja
lelkedet,
mint Brueghelét
a connaisseur,

amint, akár egy
kis kerub,
a mosdókagylón
kuporogsz –
lerúgva gátlást,
rossz sarut –,

s pergetsz megannyi
gyöngyszemet –
mint füzérét
a tuareg:
a kagylómélyt
levizeled.



 

9595

Ifjabb varjú
– Papának alkalmi, módosítva –

Valaki vár az ág hegyén:
az is lehet, hogy éppen én.
Hintál lassú méla lesben,
túladva már a létigén.

Elzúg a fenyves vontatottan.
Ó vérvihar!
Ó vércukor!
Csak látnám sorsom
nyomtatottban…

Pisa, por és hamu vagy mik
volnánk, üresen tátongó mozik.
A hely-szellem lustán be- s kizár:
lélek ide hálni-halni:
ó, nevermore,
ó, soha már!

Alattam múltam ultizik:
mostomról lerí, hogy veszít.
Hõs kaján jövõm kibicel
(halotti mars szól), s köp szotyit.

De jaj, alant kileng az ág…
Lettem – ifjabb messi-ó! –,
sic, varjú a magosban,
ezeréves vén karón –
e sorskiáltó költemény
aligha-túl-a-közepén.



 

9696

Ébert Tibor

Bellum
(a De bello Gallicóról és a többi háborúról)

bellum bellu m belli
bello bello

(így tanultam az iskolában)
háború háborút háborúnak a
háborúnak háborúval
trójai háború
gall háború
(Agamemnon Achilles Caesar
Vercingetorix…)
háborúk
melyek ismerik egymás bizonyosságát
értelmét célját céltalanságát
bellum bellum  belli

bello bello
(Nagy Sándor Attila Dzsingisz kán
Szulejmán Hunyadi János…)
háborúk
megértik egymást
testvériesülnek szinte
befejezõdnek újrakezdõdnek
egymást sose felejtve el
jönnek csöndben és énekszóval
csinnadrattás in dulókkal

szentbeszéddel
a történelem országútján
óriások és törpék
évõdve egymással
túllicitálva egy mást temetve

feltámadva
bellum bellum  belli

bello bello
százéves és harmincéves háború
vallásháborúk
(Austerlitz Wagr am Jéna

Napóleon…)
megidézve a halhatatlanságot
egymás után eg ymás mögött

egymás elõtt
észak és dél háborúja
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Egry Artúr

Honvágy
(Philadelphia, 2003)

A rám szusszanó éjszakában
Kietlen állt a néma környék,
A buszmegálló egymagában
Volt a nemlét és öröklét.

Havaktól piszkos szürke járdán
Várt két törött arcú asszony
Hajnali három felé, kábán,
Hogy egy buszt el ne szalasszon.

Hozzájuk léptem akkor csendben,
S a philadelphiai estben,
Hogy senkit meg ne riasszon,

Zavartan, lágyan szólt a hangom:
„Mondják, jön még busz ma este,
Amely hazavisz Budapestre?”

I. és II. világháború
(Sztálingrád Varsó Bu dapest

Berlin)
háborúk kifogyhatatlanul
végeláthatatlan ármádiái
ismerik egymás bizonyosságát
értelmét célját    

a rendet
bellum bellum be lli

bello bello
a maradandót hordozzák
(fakardot csákót
ólomkatonákat pap írmasé

várakat
liliputi tankokat
hajdani gyermekkori álmaim…)
játszadozva
vérvörös kulisszák titkát
a halált
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A gomb
Ha huzatba kell ma állnom,
összegombolod kabátom.
A posztó szárnyán friss tünet,
cérnából némi kis szünet.
Elfoszló, mint az a nemrég
még erõs kötésû kellék,
megtartó, kettõs kapcsolat,
mely hozzád fûzi sorsomat.
A cérna nem mindig erõs,
tán nem a gomb a felelõs.
Magamban sokszor gondolom:
kabátom újragombolom.

Procedúra
(1)
öltsd fel a hollófekete leplet
vedd magadra a gyász tompa színét
elvesztegettél megint egy percet
forgasd hát szádban az ima ízét
akár tenger keserû füvein
akár negyven napra a pusztán
etted mit tettek böjt ünnepein
eléd s ezeken éltél pusztán

(2)
koromtól vergõdõ sebesült lepkék
egódba villannak mint tompa szike
ülj tort minden egyes odalett percért
a bánat most az egyetlen jelige
akár a tenger keserû füvein
akár negyven napra ott kinn a pusztán
tisztulj meg magányodnak õrtüzein –
Istenre számíthatsz pusztán


