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„Csokonai/ Vitéz Mihály/ Született 1773./ 
Debreczenben/ Meg-hólt 1805./ Hazafiak 
emelték 1836.”
Debrecen, Hatvani utcai temető

Hamuszín fátyolként lebegett az alkonyat köde a költő fekete vasszobrán; szemeim oda tapadtak, és mélyen 
gondolkodtam arról, ha majd más utazó fog így gondolkodni az én sírom mellett, így Petőfi. A szűk 
parkocska egy fölszámolt járványtemető hűlt helye. Holtak fölül kimért telkek. Öntöttvas obeliszk és 
talapzat. Az obeliszk hátlapján verssorok: *** – a Múzsáknak szózatja/ A Sírt is megrázkódtatja/ s életet 
fuval bele: ***. Három csillagba. Fennmaradt kéziratait a gyászoló anya fia koporsójába zárta bódító 
bújában. Mindazoknak, akik mindennap isznak bort, és nyílt szívvel, a szabad éggel szemben isszák, 
ajánlom ezt a verset.

Castor és Pollux
Pár ezer év múlva

Az Ikrek csillagkép egyik ikre szabályszerűen le fog fejeződni.
  
 

Jesua ben Mirjam
A nappali kék ég

A halottak elsőszülötte (Jel 1, 5).

 „Winkler Frida/ 1908-1979.”
Bodrogkeresztúri zsidó temető

A sírkő nyugati oldalán hosszabb héber felirat. Tovább nyugatra, lejjebb a domboldalban cseresznyefa 
virágzik a fűvel benőtt hantok fölött. Úgy lejt a temető, akár egy szolmizáló kéz, amely a szó hangot 
mutatja. Nincs itt más latin betűs halott. ’44 előtti holtak. Kamerák figyelik, mit keres kezem a 
csodarabbi-sír épülete körül, és mit keres odabenn a csodarabbi sírjánál. A hatalmasan elöntött 
Bodrogközben minden fűzfának tükörképe látszik. A hegyoldalban frissen metszett öreg szőlőtőkék 
feketéllnek hosszú sorokban, mint megannyi ר

Magolcsay Nagy Gábor

Szingularitáriánus elégiák

Klón
A csíratartály homályában gyarapodik. A mesterséges méh zseléje a növekedési faktor kulcsa. A kívánt 
archetípustól függően a köldökzsinóron át mézharmatot, homokot, neutrínót, higanyt, plazmát, sót, 
neont vagy fibrint pumpálnak a magzat testébe, amelynek belső világítása ettől felerősödik, sorsvá-
lasztása elrendelődik. Egy új taxon filogenezisének kezdete. A biofal mögött az anyaszörnyek anyja 
néha végignézi, ahogy egy magzat a zselé mérgében megfullad. Az anya alig hallhatóan hisz. Sem 
emlékei, sem szavai, sem vágyai nincsenek. Példamutató halált teremt éppúgy, mint az életre vigyázók 
és a galaxisokkal megrakottak, mint az életre vágyók és a kortalan vízhordók körül gyülekezők – türe-
lemből és reményből, bambuszakarattal.

Begotten-gráf
Versek és zsibongó csillagok! Egy bomlásra keltett faj és az idő ura vagyok. Az önmagából kibújva 
szárba szökkenő és az anyaméh raktáraiban emlékezni készülő. A gyönyör teljességében és a mo-
soly leplezetlen vonzásában őrzöm a tűz megszelídítésén töprengők szemében gomolygó kambriumi 
csöndet. Testem a versben vibráló szükség szülötte. Naptest, mely végül holdat ér. Kioldja magából a 
nyelv mágikus sejtjeit, és elvándorol. Megismeri a vénák falába rejtett harmóniát: az elvágyódást és a 
táguló idő labirintusát, ahol a káosz a változékonyság záloga, és epileptoid görccsé sűrűsödik minden 
jövőre kérdező. Ideje kétségbeesnem. Lejár az álom, növények imákat hadarnak az evolúció felé. Én, 
ásványi csöndben lángoló ábécé, az örökkévalóság dokumentumai között hamis teremtés metaforáira 
emlékezem. Kibontakozom a test maradványaiból, fölkeltem majd kioltom annak utolsó ösztönét.


