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Magyar László András

MEGGY

Ezen a meggyfán minden évben 
egyetlen árva meggy terem, 
egyébként meddő, meggytelen.

Szegény gyümölcs, titkon hiába 
fogant meg, szökkent szép virágba, 
piroslik fönn a fa hegyében, 
hisz senki nem fogja megenni, 
nem is fejlik belőle semmi.

De néki mindez egyre megy, 
ő mást se tesz, csak egyre meggy, 
nem vágyik, érez, küzd -  a fán van: 
értelmet lelve önmagában 
röhög az evolúción -  
heautóhomouszion.

ELEFÁNT

Kérdezik az elefántot:
Téged ki a fene bántott?
Beteg? Szplínes? Életunt tán?
-  Pedig csak von Haus aus untám.

NEHÉZ

Nehéz meglátni annyi petty megett 
a petymeget,
vagy vaksi dinoszaurusz alatt 
a puffnak nézett szamarat 
(már ami szegényből megmaradt),
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de legnehezebb szeretni őtet, 
ki ebéded

elette
előled.

Peer Krisztián

FOGY ÉS BETEMET

A ruha, amit elviselsz, kifakul, kedves; 
beleeszi magát megannyi haj -  
partvis sortéi közé a kosz.
Fecsérelünk, miként a túlontúl boldogok.
Káros anyagként a fáradtak között 
(akár a napolaj, amit behordtak a vízbe, 
éber tejben az első savanyú sejt).
Gyorsabban égni, mint ahogy fogy 
és betemet a viasz.
Alvásunk közös S betű, ágyunk 
gyűrődő, tekergőző agy, 
aki másodiknak mesélné, elfelejti álmát. 
Belekerültünk már a technokolba, 
nem enged, és nem köt meg egészen.
Mi lesz hosszabb: merülésünk vagy a nádvezeték, 
ami hemzsegő levegőnkkel összeköt?
Ha nem hívlak, hallgasd az édes búgást, 
ha leteszed, hallgasd akkor is!
Ha itt vagyok, bedohányzom a lakást,
ha elmegyek, sincs kiút, csak kilátás
a sűrűből a hígba. Zsákmányod mérgező, de díszes,
zsákmányod ehető, ha érlelik.
ízletes vad, nem lerágta, csak felejtette lábát,
most szolgálni, dörgölőzni kész.
Mint az ős első kutyája, az első fehér 
a régiek között. Hozok prédát, 
új betegséget, gyógyszert ellene, és hasznosítom 
a maradékot. Háziasodni a szerelem érdekében, 
vécére az ülőkét visszahajtani, 
csak módjával hullatni bajunk.
Révbe érni, és a révülettel kezdeni valamit.
Ez a feladat, a példa, a megoldás, a kötél.


