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T°LFILM
Szesz¢lyes film, s¢, erdût vetÁt m´g¢d,
tÀlunk, tÀlunk, homÀlyos l¢ptek alja,
hÀtrÀlunk, bej´v¡nk, felr´ppen ¢s hadarva
visszahull rÀnk a lomb, a rozsdafoltos ¢g,
tÀlunk megint hovÀ, sürüs´dû k´d¢t
sodorja s¢, s¢, sz´v´geti, lerakja
el¢nk, bel¢nk a fagy, avar hullik avarra,
¢s lent egymÀsba hül, ¢s t¢li k´z´ny¢t
a s¢ fel biztosan ta nem kavarja,
most hogyha mondan¢k, egyetlen szÂt lehetne,
a hosszÃ ´sv¢ny v¢ge hogyha fagyba
fordulna, mint a filmen ûk: sietve
lehull a hÂ, elmennek jobbra, balra,
ha volna szÂ, a s¢ta arra menne ä

LÀzÀr JÃlia

SZONETT
fejet hajtunk-e majd egymÀs elûtt,
ha s¡pped¡nk, mert behavaz a sz¢l?
karomkez¡nk a mÀsik hÃsÀt t¢pi
vagy ereszked¡nk cs´ndesedû lÀzzal?
jÀt¢k mackÂ a r¢gi hintasz¢kben,
gyertya, egy Rembrandt, k´nyvek, ceruzÀk.
iszonyÃ zajjal vagy halÀlos cs´ndben
roppan-e be a hÀzunk teteje?
¢s odalent majd aszfod¢losz-Àgyban
megk´v¡lten meddig pihen¡nk?
mi olyan ¢des az ¢des elmÃlÀsban,
mi szippant magÀba? hol lesz hely¡nk?
adn¢k m¢g. ez a zÃgÀs m¢g erû,
m¢g f´lemel, m¢g magasba emel.
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EZREDV°G
G¢her IstvÀnnak

az Àlmaimban megjelensz,
fegyvertelen az Àlom,
mert ¢giek ¢s f´ldiek
k´zt Ãjra nem talÀlom
magam
vitatkozunk egy verssoron,
teÀt is adsz vagy kÀv¢t,
a f´ld itt nem csontot terem,
fegyvertelen a szÀnd¢k,
a szÂ
a d¢monom a d¢monod
testv¢re, fattya: Àrny¢k.
ha nem cipeln¢m vÀllamon,
haza sosem talÀln¢k ä
hamar
v¢gezz¡k rendben dolgaink
a suhintÂ idûben
k¢rd¢sre k¢ts¢g, hullanak,
csak a magÀny idûtlen,
a fÀk

Feh¢r B¢la

A KAPERNAUMI SZçZADOS
JÀt¢kfilm, prÂzÀban levetÁtve

Nem k´nnyü egy filmet elkezdeni, m¢gis, azt mondom, vÀgjunk bele. Neh¢z mÀr elviselni, hogy a szemem kamerak¢nt mük´dik, az agyam vetÁtûg¢p, ¢s a homlokom sz¢les vÀsznÀn idûrûl idûre peregni kezd Mentuhotep gyalÀzatos ¢s rejtelmes t´rt¢nete.
Nem vagyok ¢n mozi, barÀtaim! MÀsfelûl azt is meg¢rtem, hogy Mentuhotep ¢lni
akar.
Azt mondom, ne vegy¡k el tûle ezt az ´r´m´t.
❤

