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Simon Adri

[Amikor a lélek…]

Amikor a lélek már a porba hullott, 
és a szellem csak a test után kullog, 
és nem hiszek többé már az öröklétben 
– csak a port veri fel mögöttem a léptem –,  
és nem hiszek sem magamban, sem másban, 
az árokba hullok, amit magamnak ástam, 
és nem fordul felém az Isten, sem senki, 
ki irányt mutatna, hogy merre kell menni – 
a mélyponton, ott, a halál-ölelésben 
gyúlik fel a láng: nem vesztem el mégsem.

Pakol, kukáz

pakol kukáz megkönnyebbül 
szatyorban ázó vershalom 
vén szívhez ér az eljövendő 
zsákokon túli irgalom 
a nyárderű oly forró lett itt 
megégnek mind a rongyruhák 
és nyárderékbőségük zengik 
bőröndbörtönfalakon át 
a konyha illatoktól részeg 
mindent meg kell főzni most 
olvadt szárnyasalkatrészek: 
mennyi bőr és mennyi rost 
zacskók telnek kipukkadnak 
– természetes szelekció –  
fülledt éj után dús harmat 
permetez tisztulni jó

Fenyves Marcell

Félkész lovag

Ki látta Génovát és Antiókhiát;
az ördögöktől vérző Jeruzsálemet,
Zuglóba érve egyszer csak megállt.
„Elég a küzdésből mások helyett…”

Bérel dobozlakást és néz kelő napot,
bár por- s piszoktól félvak ablaka.
Pejéből mennyi lókolbászt csináltatott!
A fegyverét suhancnak adta ma.

Van konyhaasztal; széke és hokedlije:
utóbbin gyermek áloét nevel,
azon mélázik épp, miféle verklire
botorkál estig. Egy növény felel.

Ismeretlen 
Bosch-vázlat
Fajankók: képükön derű.
Bitó alatt egy ember áll.
Az Úr közöttük egyszerű
ruhában jár. Telefonál.

Egy pap kezében hosszu kés,
az égig nyújtózik vele:
bárányfelhőbe szúrja, és
a várost hó borítja be.

Magiszter görbed lapjain,
napestig baj nem érheti:
jelenbe hívná Szaladint,
de árnya nem felel neki,

dühében földhöz vágja még
a hétpecsétes lombikot,
takarja mind a két szemét,
mert látja azt, mi jönni fog.

…

most nyár van és csend és hő és halál

…
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A dohányhoz
Szepesi Attilának

Kakassal én is felkelek,
hajnalban már pöfékelek.
Csibukban izzol, jó dohány.
„Szőké”-nek mondott Kosztolány’?

Párádtól elmém mélyre ás,
cseresznyés vagy; vaníliás.
Amíg pipámat szívhatom,
dohányi lé minden bajom.

A polcon kelleted magad
és sajnos méregdrága vagy.
Sebaj. Támadt egy ötletem:
Dohányfalvára költözöm.

Egy házra

itt ez a ház ahol lakom
dehogy otthon téglahalom
nincsen asztal ágy se benne
tán az ördög építette

árnyak lakják nem emberek
árnyak között mit keresek
élő tovább nem maradhat
elfutnék de befalaztak

hányszor menekültem innen
ezen kívül helyem nincsen
kövön ülök és  körmölök
mennyek kulcsa szívem zörög

Fa Ede

EZREDFORDULÓ 1.
KÉNYELEM

Végre! Megvalósult az emberiség legnagyszerűbb álma, ami valaha - pontosabban: a nyomorúságos 
TÖRTÉNELMI KORSZAK idején - csak egy GUNYOROS KÖZMONDÁSKÉNT létezett, azt ma már szériában 

állítják elő (teljesen automatizált) szupergyáraink: AZ EMBER SZÁJÁBA REPÜLŐ SÜLTGALAMBOKAT. 
Persze, ezek a realitásnak megfelelően, csak olyan „jellegűek”. De az a fontos, hogy kényelmesen 

fogyaszthatók. Tollatlanok, hogy nyelés közben torkon ne akadjanak, (bőrredős denevérszárnnyal 
repülnek emberboldogító céljuk felé). Ezen kívül - minden további nélkül - lenyelhetően  porhanyók, 

vagyis: kemény csontok helyett, puha porcvázuk van. De a legfőbb tulajdonságuk, hogy csodás, 
MEGVALÓSULT-KÖZMONDÁS ÍZŰEK. Afféle közhasznú genetikai és konyhatechnikai szörnyetegek. Két 

szaktudományos komputer-világhálózat remekelt 
a géntervezésben s az élelemgyártásban. De 

az ember annyira elpuhult a nagy kényelem-hajhászásban, hogy még a száját sem tudja már kitátani, 
hogy a repülő, ízes csemegét bekapja. Ezért találta ki a már említett globális szuperkomputer-hálózat a 

beültethető, szájnyitogató automatát. Tehát: volt repülő sültgalambunk, 
a bekapásához beültetett, szájnyitogató automatánk. Abszolút komfort lehetett volna! Azonban még 

mindig akadt egy kis bökkenő! Az igaz - hogy minden puhányságunk ellenére - a nyelést és 
az emésztést még (úgy-ahogy) elvégeznék az ősi reflexek. De sajnos, csak úgy-ahogy! Eleinte minden 

sült galamb-evőt állandó nyelési görcs és felpuffadás kínzott. De ezen könnyen segített - a szintén 
teljesen automatizált – modern gyógyszergyártás. - - -  Összegezzük az elmondottakat: Hatalmas 
felhőként szállnak, és - kívánságunkra - bármikor a szánkba repülnek a sültgalambok. Aztán a beépített 

szájnyitogató automata és a nyelést meg az emésztést serkentő gyógyszerek jóvoltából, faljuk, nyeljük, 
emésztjük a szánkba suhanó modern rémmesét…

FOGYASZTÓI TÁRSADALOMBAN ÉL(J)ÜNK

Szárított egérfület vásároltam karamell mártással. Megleptem vele ínyenc, különc barátomat, aki jóra-rosszra 
divatos argószavakat hebeg. Szerencsére nyertem egy sorsjátékon és már minden kapható. Végre!: meg 

tudtam venni egy lassan ölő pokolgépet - sztereótévés-rádiós, kézilámpás, mákdarálós mellékfunkcióval. 
Most már kényelmesen és szórakozva kinyírhatom legádázabb ellenségeimet. Ennyit csak megérdemlek!: 

nemcsak jogász, komputermérnök, bérgyilkos, lírai költő, hanem diplomás csillagfizikus is vagyok. A 
teamen kívül, a saját szakállamra is kísérletezek. A minap szereztem húsz mázsa, méregdrága Szíriusz-fényt. 

(Házsártos nejem tudta nélkül!!! Így csak a pincében bütykölök vele). Ha felrobbanunk, a Drágám is velem 
repül. Hogy ne gondoljon semmi rosszra: gyarapítottam a babagyűjteményét egy olyan remek Barbieval, 

amelyik húsz nyelven beszél, énekel, és távirányítással karatézni is tud...


