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FEKETEHEGY

Montenegro, 2012. nyár

Miért, te mit érzel?
Itt a hegyen az olajfák alatt.
Látod a lakótelepet, meg azt ott,
az öböl másik oldalán, az a gyárnegyed.
Csak azt mondom, hogy akár itt is
felnôhettünk volna.
Ez egyszerû. Felvinni a kedvesemet oda,
arra a tetôre, és szeretkezni 
a csillagok meg a fûszerillat alatt.
Talán inni most még egyet.
Látod, az lakótelep, azok meg gyárak.
Csak azt mondom, hogy akár itt is 
megöregedhetnénk.

METSZETT FENYÔK

Závada Péternek, elsô könyvére

Fenyôk állnak a kertkapu elôtt, belül-
rôl vigyázzák a bejáratot. Örökzöld
fák, és állíthatom, hogy amit sikerül 
magukból megmutatni, az örömmel tölt 
el minden fogékonyabb növénykedvelôt.
Aztán eljön az idô, mikor a fa már 
magát árnyékolja, és a lenôtt,
régi, száraz ágakat lemetszik, s habár
ilyenkor a fa alól rendszerint elô-
kerülnek az elveszettnek hitt emlékek,
egy lemetszett ág többé már sohasem nô 
ugyanúgy vissza. De talán bekerülhet
a város szerveskomposzt-körforgásába,
és melegíthet egy kisebb közösséget.
Hát érdemes metszeni, remélni, hátha.
A fenyôt mégis legtöbben levelének
színe miatt szeretik, mert van, amit csak
a fenyôk tudhatnak. Azt, hogy a metszés 
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elkerülhetetlen, és hogy mulandóak
a levelek. Tudják, de ôszinteséget
csak csenevész fák engednek meg maguknak.
Ôk tudnak valamit e ritkán felfedett,
titokzatos törzsrôl.

Payer Imre

MAGYAR TÁJ ALKAIOSZ-PHOTOSHOPPAL

Legyek cikáznak hajdani parkolón.
Az elhagyott háztömb doha néma, mint 
 hullára száradó verejték.
  Körben a gaz tele van szeméttel.

Nem tudni: gyár volt, napragyogó hotel.
Ma csak rideg rom. Nincs neve. Légvonat
 fut át poros zöld, ócska barna
  csarnokokon, szoba drapp magányán.

Lakatlan emlék. Rozsdaremény. Üres.
Pállott pirossá erjed az alkonyat.
 Távolba néz kietlen ablak,
  s hozza a távol a vak zsivajgást.

Az utca végén torz bodegában a
rekedt vicsorgás, bôsz röhögés kiforr
 s kiér a tájra, mint csalódott
  este – ez ô! –, ama régi piktor.

És összegyûjti, fölkeni tomboló
égboltra talmi színeit – édenít.
 A földi ázott-sárga, szürke:
  bíbor, ezüst ragyogás a felhôn.

*

Szétszedve másképp programoz, átvetít,
Alkaiosz-program lét-photoshopja, s így
 juhászgyulásan visszacsillan,
  mondja a színeit át szavakba.


