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Megvonaglottam. Vijjogott. Zuhantam.
És földet értem: arccal lefele
feküdtem teste sötét mocsarában,
és hallottam, hogy lüktet a szíve.

Még mindig tartott, markolt, mint a prédát,
és fölöttünk még hosszan hallani
lehetett, ahogy verdesnek a csendben
kiáltásaink torz visszhangjai...

A legvadabban ezt a nôt szerettem.
Kígyó volt, láng volt, madár és mocsár.
Ki tudja, hol jár? Kit veszejt magába?
Huszonöt... Nem: huszonhat éve már.

Lackfi János

DOKU

Egyre az a dokumentumfilm jár az eszemben:
francia idegenlégiósok Algériában, közönséges
utcai harcok, közönséges utcai halál
Sehol az akciófilmekbôl ismert golyósivítás,
vakolatfröccsenés, akrobatikus ugrabugra
A lövés annyi csak, mint mikor a kelleténél
kicsit hangosabban koppan a pohár
alja egy kávéházi asztalon
Földön fekvô felnyírt tarkójú suhancok,
egyikük fekve marad, furgonra rakják,
fogai közt megmerevedik lassan
a rágógumi, hajón szállítják vissza Európába
Itthon pedig közönséges kerti béke,
közönséges kerti élet, rágógumiként nyúló pillanat,
tavaszi hószállingózás: nyárfabolyhok,
lenn a fû közét is kitöltik, vattaszônyeg,
míg puliszôrré nem áznak az elsô esôben
Most még látom, amint lucskosvörösen isszák a terjedô
vért, így kapkodnák szét az öngyújtóról lehulló
láng sok szaladó kis bokrát



ENCIÁN

Talajmintát vettek az erdôn, szóval
éppen tették a dolgukat a geológusok,
mikor ráakadtak a patak vizében
marokszámra heverô
ismeretlen, rikítókék kristályra
Szedtek belôle jócskán, s a piacon
árulni kezdték, a jónép vette, vitte,
akár a cukrot
Kíváncsiságból egyikük mégis
összetört egy ilyen csillámot, lássa,
ugyan mi van a belsejében
Nem mást talált, mint birkabogyót,
úgy látszik, a vízbôl épp a ganajra
csapódik ki valami ásvány
S mondd, mi talán nem a valóság
elhullajtott ürüléke köré
építjük a versnek
különös enciánját?

Lövétei Lázár László

MÉSZFEHÉR

„Akkor látta és kijelentette azt,
megalapította és meg is vizsgálta
azt.” (JÓB, 28, 27)
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Ma reggel a poros mûszerfalon,
pár év után kigyúlt az új neved,
és éppen az, amelyikrôl tudom,
hogy egyedül csak a tiéd lehet

(a többit egyáltalán ismered?
mondjuk, a többi már nem érdekel,
mert ezt is inkább úgy makogtam el,
mint a régit: legalább ötvened-
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