csurog az ég
a víz elfed minden járdát
a hangja olyan
olyan
olyan
olyan
mint a zongoráé
újra meg újra
átírható

túl
elveszíted árnyékodat
a túlontúl hátsó udvarán
napolvasztotta kátrányba ragadt
az ideiglenesen kölcsönkért idô
megadnod nem kell
használd
amint
van rá alkalom
mert amikor
a fények befestik a szelet
elfelejtôdik minden arcnyomat
halántékod mögött
szétmosódnak
a színtelen
mozgásra képtelen térben

FILIP TAMÁS

A megszállott
Az állatot kéne visszafogni, amelyik
bennem lakik, a növényt, mely vadul
dobálja ágait, még vihar se kell neki.
„Vérbô vagyok és vértelen”, írja Toldalagi.
Én belül kórházfehér, és kívül mélyvörös,
mint aki élveboncolásból szökött.
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sem, pedig ott volt valahol az övé is az
ajtók végtelen sorában, visszadobta hát
hitének vasát a kék mélybe, gyáva volt
tovább keresgélni, s mert nehezen viselte
a sorozatos kudarcokat, igyekezett
vissza a hegyre, kitépte sarkából a
nyílvesszôt, de az beletört, így nem
lett gyorsabb a futása, és kínzói lassú
halált szántak neki; újra és újra le kell
botladoznia a hegyrôl, amíg meg
nem találja a kulcshoz illô zárat az egyre
sûrûsödô nyílzáporban.

NYERGES GÁBOR ÁDÁM

A következô percekben érkezôk
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Olyan ez, mint az esô, mikor felgyûlik
egészen valószínûtlen ablakkereteken,
ahol formájuk, lejtésük, lakkozásuk
és miegyéb okán amúgy nem volna
lehetséges, de a víz mégis ott marad,
és, mintha csak szabályos izommunkát
végezne, hártyává feszülve vár egészen
a következô, ziláló erejû cseppig. Mint
egy szinte végig felásott és szétfúrt,
teleszirénázott és üvegszilánkkal, csikkel,
mindenfajta szeméttel borított, ütemesen
omladozó város vagy nagyobb térség lakói,
magyarok természetesen. Akik, hogyha,
hasraütésszerûen, mondjuk a Deák téren
egyszeriben lenne egy ötven-száz méteres
sárkány vagy nagyobb óriásgyík, melynek
minden egyes szusszanása, mint valami
taknyos lángszóró, sújtana le, eleinte még
megbámulnák és fényképeznék, egy-ketten
talán videót is készítenének, de a következô
percekben érkezôk már csak elmennének
mellette, ja, láttad már a sárkányt, ott van,
mondanák, rágót, összegyûrt szórólapot,
szotyihéjat hajítva talán épp abba az irányba,
hozzátéve, hogy azért valami jobb helyre
is rakhatták volna már, bassza meg.

