
Nyom, olvas, ás
(részletek)

Középkorú vidéki költő versei

Véletlenül rálépek egy madár-
fiókára, és hiába halott már,
mégis megreccsen a lábam
alatt, mert pont az ösvényre

esett, de honnan, hisz nincs is
fa a közelben, teljesen csupasz
még, csupán lehunyt szemhéjai
pelyhesek, ha nem is annyira,

mint da Vincié, de nem verdes
már vele vaksin, én meg épp
repülni indultam volna, hogy
kipróbáljam az új szerkezetet,

amikor ez a megrázó hang
figyelmeztetett, meggondoltam
magam, azonnal indultam haza,
folytatni a félbehagyott vásznat

mielőbb.

j

Utoljára a felhőket akarom
majd látni, előtte a földet,
sárga füvekkel, csikkekkel,
eldobott műanyag üvegekkel

és sörösdobozokkal tarkítva,
aztán lassan a fák öreg bőrét,
bokrok poros leveleit, lassan
emelve tekintetem tovább

a fák lukas lombja fölé, aztán
már csak a felhőket szeretném
látni, ahogy fekve futok velük
tovább, csak tovább, tovább.

JÁSZ ATTILA
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Próbarepül és közben
(részletek)

Prózaibb megfontolások, -figyelések

Az aranyhalat be kellett hozni télre, mert nem elég mély a tavacska,
nem tud elvermelni, a kis akváriumban, levegőztetővel látszólag
jól érzi magát, egy reggel mégis kiugrik az akváriumból, a szekrény
mögött találod meg, még él, talán, visszaengeded, mozdulatlanul és
koszosan lebeg a víz színén, visszaengedted, de nem sok reményt
adsz neki, annyit csak, hogy este, ha hazajössz az legyen az első
dolgod, hogy megnézed, és legnagyobb meglepetésedre, még min-
dig él, persze nem az aranyhalról beszélsz, hanem magadról, pedig
az aranyhaltól se kértél volna mást, csak hogy éljen.

j

Sose tudjuk, mi mire lesz jó, és miért is vagyunk épp itt, és ez miért
is jó nekünk, hogy energiát viszünk, hozunk és adunk át folytono-
san, amit művészetnek neveznek, jobb híján, és noha látszólag tel-
jesen értelmetlennek tűnik, ezt csináljuk, ezt tudjuk csak csinálni,
folyton, visszük át, innen oda, és vissza, mint egy lélegző kábelen
keresztül, és amíg lehet, megtesszük, amit lehet, aztán lesz ami lesz,
a többi ámen.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

NOTKER WOLF

Ne nyugtalankodjék a szívetek!
Hogyan élhetünk teljes életet?

Notker Wolf a bencés rend legfőbb vezetője, prímásapátja igen sok-
oldalú egyéniség: gondolkodása, életstílusa mélyen benne gyöke-
rezik a bencés lelkiségben, másfelől viszont a rend vezetője ként
szinte folyamatosan utazik szerte a világban, hogy fölkeres se a
rendnek a világ szinte minden pontján megtalálható kolostorait.
Könyve a szerzetesélet példájából kiindulva kínál tanácsokat a ki-
egyensúlyozottabb, boldogabb élethez, időnk helyes beosztásához,
az élettel együtt járó konfliktusok elkerüléséhez vagy kezeléséhez.

Ára: 2.800 Ft
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