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Kazsimér Soma

fentrol.hu 
ht úgy mesélték hogy hatalmas
tp szőlő gyümölcsös konyhakert présház pince filagória nyárilak vendégház kút mellék-
épület
s: volt a házunk helyén mielőtt elkezdtek építkezni
// és akárhányszor szóba került az otthon 
ww felépítették alá ezt a régi tájat

w. magyarázták a kertben mi hol lehetett
fe még légópincét is fúrtak nyelvükkel a domb oldalába
nt aztán folytatták hogy kismarkoló
ro ásta az alapot és bontotta le mindezt
l. meg hogy 4-5 méter mélyen még szárnyasgránát
hu  is állt ki a földből bombázta az eget
/h  visszatemették talizmánnak védje a házat

u/ volt ez az alap biztosnak tűnt
le meséltem én is tovább ahol most fekszel a fűben
gi ott volt a présház sípcsontodon fut keresztül a tűzfal
fo alulról építkezett a történet kereste a helyeit
to  és találta meg a gyanús földbuckát
/1 a megcsúszott domboldalt hogy itt volt ez ott meg az
04 de kellett azért fentről is az igazolás

38 az archívum a kulcs
7? fentről térképpé lehet avatni a tájat
r= az oldalon te választod ki hogy melyik időszelet
1& melyik képét vágja rá az utcákra
c= mint egy lenagyított diafilmet
23 ahol kitakar ott mutat meg igazán
03 alárakom a műholdképet
90 a feketefehéret meg átlátszóbbra húzom
8. biztos csak benéztem nem ismerem fel az utcákat
05 vagy nem illeszkedik a kép jól a dombhátra
63 mert hetvenötben biztos nem ilyen volt
07 mi ez a nagy bozót ez a nagy semmi a
5: szőlő gyümölcsös konyhakert présház pince filagória nyárilak vendégház kút mellék  
 épület
61 helyén üres helyek kitöltetlen zónák
24 meg kell menteni őket 
14 újabb rétegek kerülnek a korábbiakra
0. hátha felfedi azt amire eddig alapoztam
13 amin az otthon magasodik
29 hogy ne kelljen szóba hozni a hazugságot
06 mert egyszer már a mese is ráexponálódott a tájra
:9 a valóság pedig biztos csak becsúszott két réteg közé

Tönköl József

Tímár Margit haja
A felrepedt mezőn nincsen, aki énekelje a lakodalmas dalt,
éppen ezt dalolja el valaki, ezt hallottam tegnap éjfél után:
ó, te édes sárga hajam hova lettél?
talán az én kontyom alá keveredtél?
oda tekeredtem én, le se ereszkedem én soha többé.
Lassan elfeledem Tímár Margit énekét, a gyerekkoromat,
az udvaron a hóból kiásott ösvényeket, a következő utcát,
a dűlők nevét, s azt, aki az álmaimat rakta kazlakba,
túl, túl a Göncölön is, de senkit, semmit nem találok,
hova lett az a hetven év, a hómedvéket fölvető táj,
félrecsapódva, el-elnyúlva lerontotta falaimat, 
hol vannak már a kunyhók színei, a sántaiskola négyszöge,
az ostorok, a nyúzotthéjú botok, az ökölrázó csősz,
nincsenek fák, növények, nincs már Tímár Margit sárga haja,
esküvőzene, hosszú éjszakája az akáciram fürtös záporának,
a halottaink álmukban újra élnek, el-eljönnek sétálni velünk.

Szeder Réka

Ugyanolyan
 
Mindig lesznek új városaink,     
amelyek mindig olyanná válnak,
mint az előzőek.       
Mégis mindig megváltjuk a jegyünket
a következőbe.

Retúrt kellett volna
 
Mindig csak oda váltok jegyet,
és mindig csak akkor,
amikor a körülmények a legkedvezőbbek.
 
Már napokkal előtte megtervezem
a nyaralás minden részletét;
mikor, hova, meddig.
Aztán mindig elhatározom;
nyitok egy kis éttermet vagy butikot.
 

De mindig válthatok jegyet visszafele.
Ez igen hosszú procedúra.
Ráadásul drágább is.
Retúrt kellett volna váltanom.
Megint.
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