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Oláh András

Mindennapi 
keresztjeink

a hűség amivel tartozol...
ez jutott eszembe amikor megláttalak
a gyógyvízben üldögélve nyakig
de a szavakra nem hat a gravitáció
ott maradtak zsebembe varrva
s én az elázott nyár kukkoló cinkosa
restelltem átúszni a harmincegynéhány évnyi nyarat
pedig nem volt ez több
mint egy zongorafutamnyi pillanat
talpam alatt dísztelen homokszemek
bizsergették elő az emlékeket:
akkor történt amikor a Kisharsányi
egész délután azt az Omega-slágert dúdolta
„én elmegyek” és elment valóban
(disszidált ahogy akkor mondták)
- menetrendszerűen ide-oda verődtem én is
de az a fösvény délután valahogy bennem rekedt
tizennyolc éves kölyök voltam és fülig szerelmes
kézrátéttel gyógyítottál a medence partján valakit
a vállak fölött féltékenyen lestelek
szinte éreztem bőrödön a víz kénes illatát
de a bódító varázslat ígéretével hiába hívtalak
te a másik medencét választottad
éreztem mekkora nyűg a szófogadatlan akarat
a termálba mentem lelkemet gyógyítani
míg te a hangodat próbálgattad
s dőzsöltél a fiúkkal a zsongó habok közt önfeledten
mint teában a filter eláztam teljesen...
azóta kihalt a torkomban verdeső áhítat
s a mélyre nyelt idő hiába buggyant most elő
egymáshoz nincs már út
pedig ott áztatod elomló testedet
ahol harmincegynéhány éve hiába kerestelek

Zsávolya Zoltán 

Dallamok

Apám egyik első képesítése a kántor 
volt, így szinte törvényszerűen kerültem 
zeneiskolába. Az a kiköpött
 zenebubus mégsem lettem soha. Tizenkét 
évesen Bősárkányban a „HANSÁGMENTI Mg. 
Tsz.” árgus szemű szülői munkaközössége 
előtt rendezett, nyilvános, év végi vizsgán 
Beethoven Orosz tánca pattogott elő 
ujjaim alól (amúgy műsoron akkor 
még a „Szovjet tánc” volt országosan).

Gróf András kollegám riogatott a koncertszámba 
menő rendezvényen, a színpadfüggöny mögött: 
szégyent ne hozzak a „téeszre”! Karácsony 
Gézára, tanárunkra, aki Mosonmagyaróvárról 
járt át, nekünk órát adni. Tőlünk pedig óránként 
a közeli presszóba „kávézni”. Inkább kávé-konyak 
volt a nedű többnyire, a lehelete alapján. Persze, ez 
részletkérdés. Apróságokon nem akadni fenn! Főleg 
utólag. Elég volt akkor, amikor Géza bácsi helyett 
szorongtam: mindannyian el fogunk zülleni...

Zülleni, kallódni, hullani le, akár spirálörvénybe - - -
A moszkvai olimpia évében, nyáron, a legfőbb 
ambícióm az lett, elvadult házi galambokra vadász-
szam 
gumipuskával. A zongoravizsgán is a zsebemben 
lapult már a csúzli. Egyetlen fájdalmam akkoriban: 
a gézengúz, félárva, iszonyú reflexekkel rendelkező 
Kiss Pisti, haverom, észrevehetően jobban lőtt 
nálamnál. Később némileg kárpótolt, ha meg nem is 
vigasztalt, természetesen, hogy igazi kispista maradt 
ő később is, míg én, ellenben, nevet szereztem...

Egészen pontosan: nevet kreáltam magamnak utóbb, 
potom ötezer pénzt érő okmánybélyeg árán. - Gróf 
Andris pedig „példaszerűen” megbukott a vizsgán, 
legalábbis emblematikusan belesült előklimpírozott 
darabjába. Én ellenben akkor nem, csak most; hogyha 
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távol kell tartsam magam attól, másfajta „bubus” 
legyek. Legalábbis így élem meg, amennyiben 
azt kell jelentenem, s ha „töredelmesen” nem is, azért 
öniróniával -: bár nem épp érzéketlenül „bizonyos 
harmóniákra”, csak mérsékelten érdeklődtem 

a zene iránt.
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Száraz fenyőágakból raktam meg a máglyát.

A város három képviselője nem engedett: 
A fertőzésveszély miatt 
A csúf halott

Nem térhet be Spezia városába. 

Akár a Sába
Lágy melléhez hajoló Salamon, 
Levetkőztettem, s meglepett a tisztasága,

Ahogyan rothadást árasztó göncei alól
Bizalmasan föltárult tengeri
Bukéja. Míg a fészekforma, gyantaillatú halom

Pattogva lángra kapott, bűzleni 
Kezdtek a szőke főnix 
Megperzselt tollai,

Viselhetetlenül, fennen hirdetve kriksz-
Krakszainknak hiábavalóságát, -
Absztrakciók. Szívéért egy baráti mellkast fölnyitsz,

Szemedbe ágál
A tüdőlebenyek talányos
Rajzolata, a szívizom megannyi folyam-ágán

Úsztatnál a közös jövőbe, látnok, -
Ahonnan ketten együtt visszanézve 

a dagály-nyaldosta fövenyen 
Megint senkit se láttok.

Tengert, kelő napot, mely mint 
könyvgerincet az enyv, 

Fogja össze a pontozatlan végtelent.
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A felöltője jobb és bal zsebében

Egy-egy szétázott könyv lapult. 
Mindkettőt őrizgettem,
Míg nemrég itt, Görögországban elkallódtak valahol.
 

Báger Gusztáv

szőlőtő
Juhász Ferencnek

Üvegláng-elfolyás.
Ahogy az ember kitapintja nyelvét,
megvan-e még a beszéd a szájban?
Nem ette-e meg a téboly,
a globális káosz
a szavakat tojó tyúkot?
Szőlőtőn a fürtök,
ikrásodik a gondolat,
arany hervadás préseli a mustot
- a szellemet, az időt és a verset.
Kristálymirigy-potroh.
Félelem, csak vázadat találom
hajnalban emlékeim között.
Zörgő kitin-szerkezet.


