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MAGYAR! HAJNAL HASAD!

hogy a sötétben mit öltött magára, 
hétszínvirágból szőtt lenge ruhát, 
vagy a másik bőrével éjszakára 
pókfonállal összeöltött, meleg 
állatbőrt vedlette-e le: a hús 
a csontok porló vázára feszült, 
lebegett, nem sajgott már a gerince, 
nem émelyítette a szakadékban 
hullámzó testek szaga, a kiáltás 
nem ért a füléig, a zuhanás, 
csak a zuhanás kapott levegőt, 
a mélység ő maga volt, károgó, 
ringó, fekete árok. tébolyult 
ütemben ingott fölötte az ég.

Szakács Eszter

MADARAT TÖLGYÁG 
CSÚZLIJA HAJÍT

Madarat tölgyág csúzlija hajít 
tovasikló, nyugati égre.
A szárny, lehagyva mozdulatait, 
folyók erős lehelletére

kapaszkodik. Egy lépcső nem vezet 
sehová, legfelső fokára 
ültem le kihalt gyárudvar felett. 
Hátradőlök, mint kit akácfa

ága fáradtan homlokon ütött.
Most kezdődik az este sárga 
tűzfal s konténer árnyéka között.

s emléked ködös amőbája 
a csillagok pattanásain át 
sötét égboltra nyomja ki magát.
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Ülök. Ahogy birkózó idegen, 
síkos testét, kulcsolva térdem.
Hullámok keskeny hátúszói 
kanyarognak a szélben.

Homokban turkál az öreglány, 
ma sárga csizmája a Nap.
Nagy kagylók nyitogatják 
delfinszagú, páros szirmaikat.

Sótól fehér a gyökér.
Megnyalom állatként ezt a Krisztus-kezet. 
Magas, elkínzott hangon 
egy sirály sikoltozni kezd.

Az ég mindennap közelebb jön. 
Felhőszínűek a döglött törpehalak. 
Szemhéját lebocsátja lassan az 
összeráncolt homloku part.

Össze se rezzenek már,
ha a szürkületben felállva
egy állat orra magányos esőcseppként
esik rá a bokámra.

LEVERT A NAP

Levert a nap.
Arccal le zuhanok a fűbe.
Szőke bójám
félig tószint alá merült le.

Nem rebbenő
szemmel váltamba kapaszkodva 
napba bámul
teknősöm mahagóni szobra,
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délre, hol zöld 
ég hazudott nekünk vizet. 
Mögöttünk a
kivágott fa felkel, járni kezd.

NO VEIT. APÁLYÁZAT

Sárosi István

RÖHEJ!

...senki sem vette észre, hogy eltűnt, mint azt sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt, 
senki, az én eltűnésemet még kevésbé, röhej, pedig ő is, én is ugyanolyan szereplői 
voltunk az eseményeknek, mint az a harmadik, aki miatt azóta is állandóan áll a balhé, 
annyi idő után, s még ki tudja, meddig, velünk meg végeztek, alig léptünk színre, 
ostoba példázat szereplőiként, máris eltűntünk, nevetségesnek és abszurdnak érzem 
az egészet, s mindennél csak azt utálom jobban, ami végül is kikerekedett belőle, pedig 
mindketten ugyanolyanok voltunk, teljesen egyformák, Jáfetből mégis szentet kre
áltak, példaképet, szimbólumot, s miatta, a nyápic miatt, akit ugyanúgy rakhattak vol
na szélre, jobbra vagy az én helyemre, miatta lett tanmese az egészből, eltorzítva, szá
jon vágva a valóságot, mert ott semmi sem úgy volt, ahogy leírták, mocskos hazugság 
minden sor, s különben is, mi az a pár sor, amit ránk szántak, kettőnkre, az egész 
életünk és létünk tizenhét mondat, kettőnké annyi, a nyápicról sok ezret hordtak ösz- 
sze, négyen, hogy a többiről ne is beszéljek, tehetségtelen firkászok szenzációt hajhászó 
sztorigyűjteménye, sehol egy eredeti ötlet, mindegyikből ordít az erőltetett célzatos
ság, s rólunk, kettőnkről összvissz csak ez a nyomorult pár mondat, amelyek ráadásul 
kitaláltak és hazugak, szörnyű, hogy ez senkit nem zavar, senkinek nem tűnik fel, mint 
ahogy az se, hogy egyik tehetségtelenebb, mint a másik, s ebben nagyságrendbeli kü
lönbség van köztük, János a pökhendiségtől és beképzeltségtől annyira elvakult, hogy 
a legmerészebb szemészeti lézeres csoda vagy műlencse sem volna képes segíteni a 
látásán, mint ahogy a butaságától elvakult emberen sem segít semmifajta dioptriakor
rekció, nagyképű, csupasz állú hólyag, egy mondat, írd és mondd, nem több, egy mon
dattal intéz el minket, egy odavetett, rosszul megírt mondattal, amelyben személyte
lenül megalázó szóval másiknak, két másiknak nevez minket, s máris a nyápiccal fog
lalkozik tovább, ezzel az isten tudja, honnan szalasztott eszelőssel, Máté se különb, 
mint egy fantáziátlan, száraz hangú újságíró, jellegtelen tényközlés az, amit csinál, 
nem több az egész és nem különb a Képújság bármelyik süketségénél, de legalább 
kettő, két mondat a miénk, s nem úgy intéz el minket, mint az az örökifjúnak titulált 
nyálas balfék, s külön van szó rólam, és külön Jáfetről, ha nem is név szerint, mégis,


