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Pál Péter

Aldebaran

Elseper az űri kosz,
mint aggot a
magány, részecskéid 
szanaszét lebegnek
a hangizolált, jövőtlen űr 
sarkában,

tusakodik körötted a sok
árván maradt proton,
így gurulsz
az éj pereme felé

Mint síntelen bolond
a kert végében, 

Talán már nem is vagy.

X csak
az
ipszilontalan
semmiségben.

Bírd, 
hisz bírom 
én is.

Indiánok

Totemes ősz, parázs,
a hágókon még száraz moha.
Torokizzás, gyehenna,
hasforgató ízek habzanak
ajkad alatt. Hunyorgó zenit, 
félszemű sólyom sikít a
megtépett lombon.

*

Utak, szorosok, járdakő,
amin végigcsetlik
sarus talpad. Szesztelen
mámor, holtak uzsonnája,
termékeny lányok sóhajnyi
szerelme leng a poros légben.

*

Villódzik mély szeme.
Balra- s visszarebben benne
a mezei láng. Megsejted őt,
s elrohan. 
Így él az
akáclány.

*
Patakkő. Közé fulladsz,
mert nincs más kincs.
Mohó vörös kezed ráncait
foltozzák az északi habok.

*

Fűválás. Kopogó keménykőszobor
a tisztás közepén,
utidal, anyák dala sejlik,
s utána gurul a falevél.

*

Kígyózó ég. Bokortűz, vész,
agyarak. Hess, mert itt már
vének padja áll, gurul a 
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végtelen felhő, s a szél is
körbejár.

*

Odu, szem és sötét,
pislogó fióka sejti a zivatart,
kimúltak fájlalják derekuk,
csomóvá feszül a gyász.

*

Itt kering a levélszellem,
sátrat ver a sok könny között
szekér sarkában ül egy fiú,
Messze jár, 
de él még rezdüléseiben
a zöld határ.

Nocturne II.
Nyergek a felhők padlatán.
Ha nem adsz kaszát, öklömmel
dúlom szét szavaid.

Almafa vagy.
Beléd kukackodom,
s vegyszer a nyálam.

Ha magammal takarnálak,
párnád a riadás lenne,
s bizseregne homlokod a vállamon.

Bence Lajos

Van egy Traktor

(Fiatal íróknak, alkotóknak – ha nem is érti mindenki minden sorát)

Még senki sem látta, de bizonyára létezik.  A virtuális valóság részeként. 
Írtak róla a lapok, a rádióban is elhangzott. A legutóbbi információ sze-
rint nem kirakati a gyönyörű gép, hanem lerakati darab, valahol.  Ott is 
lesz, amíg végső gazdára nem talál (legkésőbb a garancia lejártáig). 
Van egy traktor, John Deer vagy más márka. Kinek is fontos már ez, 
lényeg, hogy megvan. S már el is érkeztünk az irodalom feladatának a 
boncolgatásáig. Miért is kell? Miért van rá szükség? A fönti példával: 
miért is kell, mire is jó egy „lerakatra” ítélt áru?!, esetleg véglegesen 
hanyagolásra ítélt tárgy, vagy gép? Senki sem tudja!  S kinek kell az iro-
dalom- úgyszintén?! Csak van, restségében és magányos óráiban is csak 
egzisztál. Tehát létezik, míg előbb-utóbb kiutat talál magának - kiadják. 
De megtörténhet, hogy soha sem kerül az olvasó elé. (Magántőke gya-
nánt, marad az írónak.)
De mégis van egy traktor!  S itt – a plagizálás veszélyét is vállalva –a 
magában is fejlődést, a megmaradást szolgálja, ahogy az irodalom is! 
Vagy mégsem? Akkor óriásit tévedtem!  Alkotni azonban kell! – mondta 
Dorina Keszthelyen, mikor neki szegeztem a kérdést.  Sőt, szükséges!   S 
bár nagy a csábítás minden oldalról, „közérdekű- közlendőket- közzé- 
kívánatos” tenni! Persze, ha arra érdemes! 
Ifjúság és öregebbek – ne tegyétek le a tollat! Még van mondanivalótok 
a világnak, vagy, ahogy a költő írja: „amíg lesz egy tőke is, s lesz itt egy 
csepp víz is, mag és domb”  (Halász A.), hazátlanként és  kitaszítottként 
is hirdetni: „ez az én hazám”, magánterület, honnan azért – fegyver-
használatról szóló engedély ide, vagy oda . A szó, a vallomás lerakatra 
nem tehető – mert hírértéke folytán: törékeny és romlandó. Ítélkezni 
felette nem lehet! Gyenge hajtásait a fagytól, virágait és gyümölcsét a 
naptól is óvni kell! Ezt próbáltuk tenni mi is, s ezt tegyétek ti is, utá-
nunk jövők! Ha nem lesz igazi valóság, hát virtuálisan – kitörölhetetlen 
kézjegyeitekkel!   
      


