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Kárpáti Dódi

Álom/Dream
Egy férfialak jelenik meg. Fáradtan, sietős lépésekkel halad a járdán. Éjszaka van. A széles utcát 
családi házak szegélyezik. A bizonytalan lámpafények valószínűtlen világosságot árasztanak.

Lépések zaja hallatszik csak. És a szél, ami huzatként jár egy elképzelt kisváros díszletei közt. 
A férfi szemei előtt a távolban egy parkoló autó jelenik meg. Hirtelen előtűnik egy köpcös 

figura, és odalép a közeledőhöz. Valahogy követhetetlenül gyors mozdulattal a markából ren-
geteg gombostűfej-nagyságú csillogó tárgyat szór a járókelőre. A váratlan inzultus nyomán 
magamra ismerek a hazafelé siető alakban. A zömök férfi közli, hogy amiket a ruhámra szórt, 
azok mikrochipek, és hogy segítségükkel egy tíztonnás rakéta bármikor megtalál. Ezután pénzt 
kér. Ötszáz forint felett bármilyen összeget elfogad – mondja. Bemutatja zsebből előhúzott 
távirányítóját, és gúnyosan megkérdezi, tudom-e, mire való. Bosszúsan és kimerülten egy szó 
nélkül továbbmegyek. És igyekszem elfelejteni az egészet. Akarva-akaratlanul értelmezni pró-
bálom a történteket, de csak kavarognak bennem a képek és hangok összefüggéstelenül. Lassan 
egyértelművé válik számomra, hogy az események mögött gonoszság rejlik, és az útonálló az 
életemre tör. Próbálom eltávolítani magamról a veszélyes fémtárgyakat. Egyenként szedem 
őket le a ruhámról – több van belőlük, mint gondoltam, és eltérő nagyságúak is. Érzem, hogy 
képtelenség tőlük megszabadulni. Tehetetlen dühvel kalapácsot ragadok, és az egyik fémgolyót 
szétütöm az asztalon. Szabályosan válik ketté, belsejében bonyolult szerkezet látszik.

A környezet megváltozik körülöttem: tágas irodahelyiségben találom magam, és már nem 
vagyok egyedül. A barátom lép oda hozzám, és nem lepődik meg, mikor elmesélem neki a tör-
ténteket. Ő is sorolni kezd hasonló eseteket, fenyegetéseket, melyekről nemrég hallott. Közben 
emberek rohanó lépteire figyelünk fel. Az épületből mindenki menekül. Kintről, egy megafon-
ból a városok és a személyek neve hallatszik, melyek még aznap megsemmisülnek. Az ellenem 
irányított rakétatámadás időpontja is kiderül.

Rohanunk lefelé egy lépcsőn. Ki akarunk jutni a házból. De az idő a rakétabecsapódásig oly 
kevés, hogy nem teszi lehetővé a menekülést. Kiérünk az udvarra, és bénultan állunk a házat 
figyelve. Egy hatalmas rakéta közeledik. Mikor eléri az épületet, megáll pontosan a homlokzat 
központi ablaka előtt. Ezután becsapódik, és felrobban, szétzúzva mindent a felismerhetetlen-
ségig. Látom, ahogy az épület töredékei sebesen elsuhannak mellettem. Tehetetlen mozdulat-
lanságomban úgy érzem, mintha egy végtelen alagútban száguldanék előre. És az alagút belső 
falát színes fények alkotnák.

Utána egy szobát látok romokban.
Pár ember társaságában döbbenten állok egy épségben maradt asztalnál. Nem szól senki. 

Mindenki tudja, bármikor megölhetik.

Kali Ágnes

Poszeidon
ködlakásodból figyelsz, egyre magányosabb.
fölöttem feszített ívben szállnak skarlát íbiszek,
tollukat hullatják, recsegnek szárnycsontjaik, 
 le kell cserélnem a harmadik szemed.

széttartó sokféleség önazonosságom
a szemem megszerkeszthetetlen szöveg 
hiába gondozom a kertet
én csak test vagyok, te üres képkeret

holdazó opuszod vagyok,
véremben örmény népirtás zajlik,
reggelre vörös virágok nyílnak a lepedőre
az éjszaka bennem, itt felejtett álmodban lakik.
 
hetek óta kóbor állatok dörgölőznek hozzám
verekedés vagy. nő üt férfit. férfi üt nőt
aki sír, az nem sirat, én csak test vagyok
Poszeidón összerakhatatlan marad.

a visszhangban megszűnik a tiltakozás
a csont meg a hang összeragad
ismeretlen folyóparton ülsz, nárcisz 
a sáros habban bámulod magad. 

de egyszer majd te is megszelídülsz.
elengedsz és magamra hagysz, 
hogy leviatánként, a gyökerek nélküli fákkal
a ködtengerből végleg kimossalak.

Szalmaözvegy
Micsoda csend, micsoda megérdemelt zuhanás.
Medrükbe fojtott, sótlanná apadt tengerek,
Hajlanak a fák törzsei évszaktól függetlenül,
Fészket váltanak a fecskék, kiköltöznek némaságodból.

***
Már megint nem érted, kit keresel
Megint kibe kéne belefeledkezni
Már megint milyen tojáshéjra épített haza kell
A vészféket mikor szereted meg
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Meddig magyarázod testekbe
Mit akarsz hányszor akarod még 
Miért alszik ki miért gyullad be?

***
Gondolatban nekrológot írsz mindenkinek, akit szeretsz
Mindig csak rólad szól minden,
Nincs senki hús-vér ebben a ködben,
Csak a jólöltözött árnyak,
Akiket mindig gondosan újra képzelsz.
Mindig csak rólad szól minden
De ez így még nem szerelem,
Csak vergődés szalmaözvegységben.

***
Azt mondod nem érdekel a forma és megvonod a vállad
Úgy maradsz, a mozdulat ismétlődik az utolsó temetésen.

***
Nem marad benned semmi
Nem marad rajtad semmi.
Tüdődből, mint roskadozó bányából unottan kifejtesz
özvegyet, szalmát, Boccacciót:

„Leányom, ha annyira utálod az utálatosokat, mint mondod,
akkor ne nézz többé tükörbe, hahogy nyugodtan akarsz élni”.

Závada Péter

Egy sírkamra nyelvemlékeinek föltárása
a fej helyén fűzfaágra 
aggatott korsó

a terelősík két egyenlő részre 
szeli az eget

_______________

kövek egy lukas talicskában
 fölösleges beszéd

a konyhában
a hallgatás
megbőrösödött aludttej

parabolatányérban összegyűlt
poshadt esővíz
foghíjas kerítés a védőnői
szolgálattal szemben

ablaküvegről párolgó tekintet
lepattogzott zománc csöndje
a hordó mélyén
eltüzelt ruhák hamujában

_______________
 
besárgult megkeményedett felhők
ablakrésben a purhab

így kong egy üres 
aluminium tank  

_______________

egy ólomgolyó
és egy fenyőléc csupasz árnyéka
a műhely döngölt agyagpadlóján

lekerekített gyász
akadály nélkül mozog
játékba lendül

_______________

szivárgó sötét a parketta lécei közt


