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29.

Majd képeket is küldök.
Addig úgy képzeljen el,
mint aki olajos magvakon
osztozik a madárral, és leveleit
hetente hozza el a postafiókból.
A válaszokba piszkozatból másolom:
a kályha táplálása mellett jut idő
a rágcsálásra és a múltra.
Állóhajóról bámultunk a délnek mozgó
vízbe, árnyéka látszott csak a halaknak,
és mint fél almák sértetlen héj alatt,
olyan a hallgatásunk.
Ide szúrható be valami a hervatag
ligetről, a radírszínű télről.
Hogy az elhaladó limuzinok
pocsolyákban tükröződnek,
én meg nyugton vagyok,
mint ágyukban a körmök, 
de ezt majd másnak írom inkább.

        

Gál Ferenc

Ház körüli munkák
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40.

Gondoltam lehengerellek.
Kipróbálom a szívmelengető
dalocskát, női témát választok
a buszra várva, netán bevallom:
hetek óta untatnak a könyvek.
Nem nyűgöz már le, ha sorra
minden a helyén van: a folyó
állóvízzé lassul, a légypapírra
nyomott versek még mozognak,
és a peremvidék tompán ontja
gőzét. Az őrtoronyhoz közelítő
váltástól is többet várok,
mint hogy csörömpölve szűz havat
taposson. Hogy az ünnep közeledtét
jelző neonőzzel sötétített üvegen,
elnagyolt szoborszemekben is
megjelenjen, ülepedő érzelmekkel
együtt.
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Ki egyszer élt ki egyszer élt 
meghalt végül ezért azért

ki egyszer élte életét 
ha elkopott a talpbetét

fejébe vette egyszer-egyszer 
micsoda mosoda a kegyhely s

ki egyszer élt ki egyszer élt 
látott egy lehulló levélt.

Konok

Az ember néha oly konok 
hogy megszűnnek az otthonok

marad neki mi megmarad 
másoktól ellesett falat

nekiindulni volna kedvem 
de mit tegyek ha elfeledtem

hogy merre messze vagy közel 
a hold hasít a nap tüzel.

Hárs György Péter

Élt
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Nem sokáig tart életed 
szeretném nekem félretedd

egy csöppnyi gyász egy csöpp öröm 
kis karcolás a körmömön

kis karcolás a hangomon 
völgy is lehet vagy hegyorom
kis karcolás a szívemen
 
bukott angyaltól bús a menny
volnék eretnek.

Maradtam

Angyal

(H. I.-nak)

Orosz maradtam én is 
talán a vodka tette 
talán a megcsalás hogy 
alkalmasulsz a tettre

talán Jeszenyin volt az 
vagy Vigotszkij talán 
Tolsztoj vagy Dosztojevszkij 
muzsikok asztalán

csemegéztem belőlük 
Csehovot és Gogolt s 
míg sírtam és nevettem 
sok kis ikon guggolt az

ágy köré hol vodka 
folyott s talán a vér is 
enyém tiéd ki tette 
orosz maradtam mégis.
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Az égről vízcsepp hull le hirtelen.
Gömbjén mint körkép, minden látható,
a belsejében ott a végtelen.
Itt nincs már fű, se hegy, se ég, se tó. 

Elégia

Ágak hegyén
az ősz gyümölcse érik.
Még pár levél –
arasznyi út az égig.

Titok 

 
Lehetne még üzenet,
ami már nem is nyelvi,
a lényegből egy szelet,
valami papírlapon 
nem lehet elkeverni,
túl van földin, anyagon,
vagy már csak alig lenti,
lehetne csend is nagyon,
lehetne majdnem semmi. 

Szauer Ágoston

Bennfoglalás
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Imádom az Úristent Tebenned,
az örökkévaló egyetlen egyet,
a múlhatatlant s időtlent,
a mindenhatót és vég nélkül valót.

A holdvilágos éjszakában előttem tündököl kép és tükörkép.
Izzás, visszaverődés beteljesedés előtt.

A tejút közepén, Anyánk kebelén szeretnénk inni 
          a kiapadhatatlan forrásból!

Sugárzó, sötétkék ég;
fénylenek a fagyott pocsolyák,
Hold arc ragyog emberi keretben
és Isten lelke lebeg fölöttem.

A beteljesedés után tudjuk mi van – unjuk – elveszítés,
de előtte az örök, az ismeretlen.
Arra látszik az út, amerre törekszünk.
Isten és Teén magunkban az üres teljesség,
   a megnyilvánulatlan, megismerhetetlen és halhatatlan.

Bent a szobában, gyertya és petróleumkanóc lángja lobog 
                       párhuzamosan a magasság felé,
az üres fal előtt, a földön.

Balra a tér nyitott.

A Föld szeret minket, mert megtűr a hátán
és elengedhetjük egymást a kolostornál.
Alvás a szent hely lábánál és égi üzenet;
a beteljesedés előtt megállni s összerogyni, mint egy 
                   áramütött.

A folyó tudja, mit akar,
útjáról eltéríthetetlen.
Szabályozzák, hogy hasznukra legyen.
Kapnak vizet, életet vesztenek.
Az áramlás közepén a hullott levelek folyója
és a sziget hídján túl a Kármel hegy útja.

Dukay Barnabás

Beteljesedés előtt
agapasz me


