
elûre, bÀtran t´rekedni, jÂ Ágy,
k´ny´rg¢s f´ldi mÀsa: vers!

V¢gt¢re kider¡l, hogy szük a hely,
a f¡lke ajtajÀban r¢snyi csak,
csapÂdÂ f¡gg´ny´k ¢s fÀzÂ utasok,
kik nem k¢snek le t´bb¢ vonatot,

mert ez az utolsÂ jÀrat, a nulladik
Âra ez. T´meg az ÀllomÀson, ¢s ugyanakkor
senki, s a legfurcsÀbb, hogy Ãjak a r¢szletek,
a terelûkorlÀtok, a vilÀgos sz´gletek,

a hangszÂrÂbÂl rÀnk irÀnyÁtott csend,
az eg¢sz, r¢gtûl, m¢gis ismerûs,
akÀrha jÀrtam volna t´bbsz´r itt.
Gyerekkoromban egy balatoni ÀllomÀson?

Vagy k¢sûbb a magyaräromÀn hatÀron?
Ezer lehetûs¢g: WarszavaäGlÂwna?
Sz¢kesfeh¢rvÀron az ¢jjeli kusettbûl
kitekintve lÀttam ezt a kockÀt?

A filmet leforgattÀk, aztÀn sohasem adtÀk?
TudÀsom rÂla a priori?
(Nem szabad rÂla szÂlni?)
ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

Ben¢z egy arc az ablakon ¢s int,
vagy szÀnakozva ing ¢s teste nincs:
m¢g csak d¢li f¢l egy, de mÀr esik
odakint ¢s esteledik.

SomlyÂ Gy´rgy

SEXTINA-KETTýS

MÀr nem temetû volt Csak Temetûdomb
Fübe s¡ppedt fejfÀk a fÀk alatt
Keze elûsz´r jÀrt k¢t verdesû comb
K´z´tt Ahogy a semmibûl elûront
A g´mbvillÀmpattintott pillanat
S ujjÀn szÀradt szivÀrvÀnylÂ maszat
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(A versÁrÂk ma r¡hellik a verset
[Isten tudja akkor m¢rt verset Árnak]
A sornak befellegzett ä furcsa szerzet ä
Lassan nem marad belûl¡k csak Ármag
BÃjtatjÀk mint szÀnd¢kÀt a szatÁr vagy
Mint k¢tlÀbÃak lÀbuk k´zt a szexet)

Ablakon Àt rÀjuk bukott a holdf¢ny
S egymÀsra ûk EgymÀs alatt felett ûk
A csillagok k´zt csillagk¢nt kerengûk
MÁg Ãgy csillogott mint az ¢gre felj´tt
HoldvilÀgban a tÂ t¡kr¢n a holdf¢ny
T¡kr´s hasÀn az ¢nbûl kicsordult ¢n

(BÃjtatjÀk mint nûi blÃzon az ´lt¢st
Mint nadrÀgok slicc¢n cipzÀrt vagy gombot
Mint gyilkos a szÃrt sebbe belet´rt k¢st
Mint p¢nzmosÂk piszkos titkÀt a bankok
Mint barlangbejÀratÀt a vakondok
ögy is mondhatjuk Mint k´ltûk a k´lt¢st)

çdÀm-°vak¢nt vacogva futottak
ögy is nem is mint a kitaszitottak
A nyÁlt utcÀn kez¡k ´sszefonÂdva
Gy´tr´tt szem¢rm¡k´n Masaccio-mÂdra
V¢g¡l is a vetetlen Àgyra rogytak
ParadicsombÂl a Paradicsomba

(Mint akik az ¡ld´z´ttet bÃjtatjÀk
S mint ugyanû majd volt szÀllÀsadÂjÀt
Mint °va rejt¢ ör elûl az almÀt
Mint Nagymenedzser az ÀfÀs adÂjÀt
Mint dunnÀk k´z¢ kiscsaj a machÂjÀt
Mint cica ä dolgav¢gezt¢vel ä almÀt)

Idegen neveddel volt tele szÀja
FormÀzta ajka ¢s bec¢zte nyelve
Harapva t¢pve kil´kve lenyelve
Suttogva ¢s sikoltva ¢s kiÀltva
Ahogy sz¡zess¢g¢t neked kinÀlta
Mint Àldozati hÃst oltÀrra vetve

(Mire felfognÀd a jelen csak eml¢k
S ha nem l¢nyeg¡lne Àt a j´vûbe
A mÃlt ä sosem lehetne mÃlt belûle
így vÀlik mindig-Ãj l¢tt¢ a neml¢t
így k´lt´zik a semmi az idûbe
így foszlik nemletts¢gg¢ a jelens¢g)



KÀlnay Ad¢l: A v´lgyben ã 7

Ahogy kinyÁlt ä k¢kszilva magvavÀlva ä
SzÀja elûtt a hÃsgy¡m´lcs-tekerv¢ny
Nem volt t´bb¢ oly Ariadne-szÀla
Mely a labirintusbÂl kivezetv¢n
A jÂ Ãtra vitte volna MagÀba
Csuklott mint egy megfejthetetlen rejtv¢ny

(°n vÀllaltam hogy vÀllalom e sorra
Sort e feled¢s szülte Ãjdon-Ãjat
Ahogy borzongva egymÀshoz simulnak
S egy a mÀst messzirûl is Àtkarolja
Mint k´z´s g´rcsbe rÀndulnak az ujjak
Ha f¢rfim¢retet vesz nûi forma)

A hÃs a hÃs a minden hÃsok ÃtjÀn
Csapong s t¢blÀbol mind ami nem is lett
TelÁt¢s-¡rÁt¢s ¡reg ¢s nyÃlvÀny
Egyetemes Elve dics¢ri Istent
Ahogy Seint a Zeittel ´sszekutyulvÀn
Teremt¡v¢ ezt a Semmit a Mindent

(A t´rt¢nelem nem az ami t´rt¢nt
Sejtelme sincs mirûl azt hiszi tudja
Csak ami a milliÂ magÀba t´rt l¢nyt
Idegsejtjei zÀrvÀnyÀba csukja
[Ahogy belet´rik t´vis az ujjba]
KivÀlthatatlan kÁnk¢nt vagy gy´ny´rk¢nt)

(Tornada vagy NyÃlvÀny)
HozsÀnna n¢ktek ¢s megint hozsÀnna
SÀrkÀnygyÁkok PatÀsok ¢s Pet¢sek
çmor ¢s °va V¢nek ¢s ZsuzsÀnna

KÀlnay Ad¢l

A V¹LGYBEN

Az az utca mÀr nem l¢tezik, hiÀba van rajta a vÀros t¢rk¢p¢n, hiÀba Àll meg most is a
hetes busz ¢ppen a t´rp¢s hÀz elûtt, ahonnan mÀr fel lehet lÀtni eg¢szen a v´lgy v¢g¢ig,
hiÀba j´nnek-mennek az emberek, mintha mi sem t´rt¢nt volna. Nem l¢tezik, mert
Ãgy belekapott az idû, ahogy a sz¢l belekap a gyanÃtlan felhûkbe, ¢s repÁti ûket k¢-
ny¢re-kedv¢re, hogy v¢g¡l a kedves, szelÁd formÀjÃ feh¢r pamacsokbÂl alaktalan, buta




