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Lapis József

A feltámadás elhagyatottsága
Egyedül volt, és másokkal lett.
Másokkal van egyedül.
Bőrbe szívódik a magány a hegyen,
és a kereszt dörzsöli a csontokba.
A sejtekbe.
Kapaszkodik belé az ég.

Egyedül hal meg, és másokkal.
Megfeszült rabszolgákkal.
Vízbefúltakkal és árokba lőttekkel.
Kórházi ágyon álomba törtekkel.
Elnémuló jajszók közössége.

***

Fentről a veríték mint az ő vére hull.
Mint a sebből kiforduló víz.
Felhorgad a szél, mint az ország köhögése.

***

Magányban támad fel, és mással.
Saját hideg a bőrön.
Idegen fájdalom a tenyéren.
Párolgó tanácstalanság a lélek.
Újra a világ, egyedül.
Újra nehezül.

***

Hangok karcolják a barlang csendjét.

***

A feltámadás derűje messze, mint az ég.
A kézben mintha egy másik, ismerőssé váló kéz.
Egyedül megyünk, és egyedül érkezünk.
Mindig mással.

Debreczeny György

Thomas Bernhard nyomán
nem mondom úgyse

utolsó tíz frankomat
zsebre vágta a koldus
számolgatom pénzem a lépcsőn
s ha délben halok meg
szegényen halok meg

az elveszett városban
halad a gyászmenet
a menny és a föld között
októberi almák gurulnak
az éj koporsóiból

lábaim a temetőbe visznek
a gyászmenettel haladok
meg ne próbálj vigasztalni
ha széllel szállnak a magvak
nem mondom úgyse: bonjour

koporsóban alszom át versemet

november közeleg

egy fehér virághoz
szólnom mily nehezemre esik
november közeleg mindenütt
nem félem már a napot

haragos lelkem lángjai közt
az éj fekete tócsába bukik
éjfekete tócsában süllyed el
a templomtorony

a kocsmában a bakter
kijátssza a tök alsót
de megüti őt a tök király
éjfekete tócsában süllyednek el

és nem marad más
csak egy fehér virág
szólnom hozzá mily nehezemre esik
közeleg november mindenütt
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koronád szétomlik porrá

maradj a félelmeknél
s omolj szét porrá
akár egy letaszított király
aki a barmok helyett bőg

köztünk ne időzz tovább
a sötétbe angyalt rajzolok
virágzó almafákat
a tudás miatt

maradj te örökre por
a halottasház körül
koronád is szétomlik porrá
ne időzz tovább közöttünk

elcsendesedem

hall engem az isten mikor elcsendesedem
hallom az istent mikor elcsendesedem
senki nem ismer így hát senki nem öl meg
a mészáros a vályúba hajítja eszközét

nem hall engem a mészáros mikor elcsendesedem
szűz földből hajtott vesszővel ütlegelem az eget
fénylő kupákból iszom a csendet
hallom ahogy a mészáros a vályúba hajtja eszközét

Kovács Újszászy Péter

Várják a feltámadást
Ketten fogják a mellső lábakat,
zománcos fazékban hallgat 
a lefejezett bárány szíve.
Végighasít a gerincen a kés,
kettéválik a test.
Piros köntösében virraszt a lámpa.
A viaszosvásznon kimetszett bordák
várják a feltámadást.

Viselősen
Méhükben nyúzókést és vágóhidat hordanak az anyák. 
Szívük alatt véres fűszálak nőnek. 
Kihordják nagypénteket, tisztára nyalva legjobb fiaikat.

Kisemmizett
Csütörtök délután ér véget a nyúzás.
A test melegéből rózsaszín hús marad.
A pupillában él még a rémület.
Vérfoltos az udvar köve.

Tányért törölgetnek húsvét vasárnapra
Cigaretta a hentesek szájában,
bárányhús a vaskampókon.
Gyűlnek a bámészkodók,
pénztárcát hoznak pipevirág helyett, 
keresik az ünnepi ebédnek valót.
Tányért törölgetnek húsvét vasárnapra.


