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Partmann Tibor

Egy pillanat margójára

Ahonnét a segítséget vártad,
most oda emeled tekinteted, majd
becsukod szemed, de lehunyt
szemhéjad réseibe makacsul
fészkeli be magát a napsugár,
mintha épp lehegesztené…
talán azért, hogy ne láthasd
önmagad, míg állsz mellkasodban
egy összeomló épület zajába
rekedt lélegzetvétel vákuumával,
egy lassan örökkévalóságba
kérgesedő pillanatban – melyről
mégis reméled naivan, úgy múlik
majd el, mint a véletlenekkel
rögtönzött táj az őszbe korhadó
későnyári nappalok aorta-ösvényein.
Igen, múlni vágyod azt a pillanatot,
mely színtelen, szagtalan,
állagtalan, mégis minden
érzékszervedben ott vibrál
szüntelen, míg elméd önmaga
összes elrejtett légópincéjéből
jövővé nem szabadítja…

Kollár Dávid

Változatok Bernadettre

Adonis-parafrázis 

Még ha vissza is néztél, Orfeusz,
még ha el is vesztetted Eüridikét,
még ha a táncoló sziklák zuhatagában 
szét is tépték végül a menádok,

az mindig a költészet nagy története lesz,
a tiéd, ki elszántan penget a sötétben,
a sötétben, ahonnan nincs visszatérés
 
még ha vissza is néztél, Orfeusz

Mimesis

Én már az irtáson is trolira várok,
de te még meghatódsz a naplementéktől
Azt mondod, itt tisztább a levegő, 
s a melankólia lehetne közös örömünk

Szerinted a felkaristolt alkony 
kocsmapulti vadromantikája 
levakarhatatlan sebet horzsol fölénk 

– Ez a kép bizonyára tetszene Petrinek – 

Engem azonban gyanúsan emlékeztet
Caspar David Friedrich Frau vor der
untergehenden Sonne című festményére

A természet végül is lehet elitista
Precízen célozza be a céltalanságot,
és nem húzza meg a ravaszt
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Tandori-parafrázis 
„Piszok jól utánzod magad”
B. E. Ellis 

Kiköpött te vagy: 
név, szem, száj, alak
Te sem vagy kivétel:
példázod magad

Példázni annyi mint...
De versben nem lehet
Úgy van, ahogy nincs, 
belenged tüntödet

Politikai etika 

Szerinted a megfelelő időben
egyetlen szerelmes sem hisz majd a demokráciában.
Ez persze aggasztó kérdéseket vet fel 
a szavazó fülkék helyzetével kapcsolatban.
Hisz könnyen lehet, hogy kétszemélyes poliszok korában
egyáltalán nem lesz szükség titkos szavazásra.

Erdei Lilla

Zombimacskák
A szél süvölt, a léghajó ide-oda ráng a pányváján. Idefentről úgy tűnik, mintha szabálytalan körei 
az egész várost lefednék. Felettünk a ballon felfúvódik-összelappad, mennydörögve csapkod, 
mint egy hatalmas zászló. Még nem adtam meg magam, nem hasaltam a padlóra, de a léghajó 
gyűrűforma kosara néha annyira megdől, hogy kezdem fontolóra venni.

A PILÓTA

Abba lehet fejezni a pánikolást. Minél előbb visszanyerjük a stabilitásunkat, annál hamarabb 
lejutunk.
Igen, uram, fölfele jövet volt egy kis kilengés. Most boldog? Ha tudná, milyen gyakori az ilyen, 
soha a büdös életbe fel nem merészkedne még egyszer egy ballonra. Mondjuk, lehet, hogy így 
se fog.
Ja, nem úgy értettem.

PÁL

Még neki áll feljebb. Kilengés, mi? Flegmább, mint egy buszsofőr. Bár jobban belegondolva a 
feladata még annyira se összetett. Csak ezzel a nyavalyás ballonnal kéne le- és fölszállnia!
Nekem már az elején feltűnt, milyen gyorsan rohannak a felhők. Van szemem hozzá: fiatalon 
vitorláztam, sportrepülőt is vezettem. Ezek után ki merem jelenteni, jobban, mint ez a kioktató 
modorú paprikajancsi. De nem akadékoskodtam. Mindennek és mindenkinek megvan a helye 
a társadalomban. Aki városnéző ballonra vált jegyet, nem számít rá, hogy hamarosan egy őrült 
ringlispílben kell az életéért kapaszkodnia.
Naiv voltam.
Ha túléljük, kirúgatom a barmot.

IRMA

Jaj, Pali, ne veszekedj már annyit, inkább kapaszkodj. Nem ér annyit az egész. Tudod, hogy a 
stressz árt a szívednek.
Igazad van, ha lezuhanunk, úgyis mindegy. De ne bízd el magad. Még akár túl is élhetjük.

Nézem a többieket. Az idős párt, a gyerekcsoportot, a nőt, aki rajtam kívül egyedüliként nem 
kushadt le a padlóra… és ŐT. Aggódnom kéne értük, de csak azért szorongok, mert ha baj tör-
ténne, az csúnya kudarc lenne. Mondhatni szakmailag. Én csak egy kis légörvényt akartam. 
Anyu körberöhögne.

Németh Miklós: Takarodó


