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Ébert Tibor

Menetrend (Halotti beszéd)
menetrendszer�en elindulnak és menetrendszer�en megérkeznek, megérkeznek 
és elindulnak elindulnak és megérkeznek oda ahova kell a végállomásra elindulnak 
kínokkal örömökkel boldogsággal boldogtalansággal reményekkel reménytelenség-
gel elindulnak megérkeznek elindulnak vezeti �ket az út a hegyek a tenger a nap a 
csillagok az est jelzések jelek nélkül az id� feszül fölöttük kiterítve a múlt jelen jöv� 
megfellebbezhetetlenül menetrendek születéssel halállal angyalokkal ördögökkel 
álmokkal a cél a tökéletes menetrend a rend egyszer megáll menetrendszer�en a 
küszöböd el�tt
isa por és hamu vogmuk

Lehetetlenség
hozd vissza �t
a lehetetlenség
közegein át
hozd vissza �t
ahol annyi sziszifosz
görgeti kövét
hiába
ahol annyi godot
várja vissza istenét
önáltatón
hozd vissza �t
ahol annyi a
medd� reménytelenség
a kifosztott remény
ahol az istenembernek
már sikerült az örvényb�l
kiragadnia saját magát
a gyilkos tehetetlenséget
hozd vissza �t nekem
a lehetetlen közegein át
egy másodpercnyi dobbanásra
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Utolsó este
föltetted a brüsszeli csipketerít�t
az intarziás kisasztalra
vacsoráztunk te mindig azt kérdezted
most is mivel szolgálhatok
de te nem ettél semmit
mint tegnap tegnapel�tt én is csak
tologattam er�ltettem az ételt
odaültünk a tévé elé
te a helyedre a matisse fotelbe
én a helyemre a bársonyos székbe
melynek kissé mozgott
az egyik lába
fogtuk egymás kezét hónapok óta
karjaimon ujjaid
ujjaimon karod
plasztikusan kiemelked� csontjaival
a tévében valami régi magyar film
Págerrel, Szeleczkivel, Jávorral
te szeretted ezeket a történeteket
a gyerekkorodba kerékpároztál át
egy föltámadt világba
vajon mit csinálhat most Rozoga
így hívtuk a szomszédot
biztos a füvet nyírja éjjel
nevettünk

még rám terítetted a kék pokrócot
évek óta éjjeli penzumod
lefeküdtünk te ott én itt
egymással szemben
szeretlek mondtam szeretlek mondtad
falak fogtak két befogóként
mindig is szóltunk s ez mint láthatatlan
két egymásba fogódzó végtelenbe
szálló szálló luftballon
talán a
maradandóság árvátlan közegében
talán beleálmodtuk magunkat
az áltató örökkévalóságba sebzetlen
kiegyensúlyozott pillanatok pianóiba
elaludtunk
ott ólálkodott készül�dve a reggel
840 perc 8 óra a kérlelhetetlen id�
hogy szöges mancsával beledörömböljön
a világba
a kettétört élet plakátjaival
reménytelenségek lobogóival
összetorlódott a tegnapi rend
egymásra zuhant a terít�
a bútorok a fotel a kisasztal…
bimbótlan ócskavastelep

Halotti menet
Jancsi, Imre, Laci, Géza, Hazi, Roger, Jóska, Miklós, Gerg�, Misi, Dezs�, Vilmos, 
Éva Éva Éva.
Micsoda defilé.
Egyszer volt egy furcsa mese, arról szólt, hogy élni élni élni
Élni élni élni én
az öregkor kegyessége árvaságom repedt tapétái a magánnyal kibélelve az öntudat 
emlékezés létezése létezés nem létezése vagyok lenni nélkül lenni vagyok nélkül
Volt egyszer egy furcsa mese, furcsa mese élni élni élni
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Ádám Tamás

Az lesz fontos
Szükségszer�ek a fejünk fölötti,
áramot hozó rácsok,
amelyek könyörtelenül befogják a
meggondolatlanul röpköd� kopasz
nyakú gatyás galambokat.
Beszorult fejükb�l könyörögve néz
a szem. Mi is nézünk.

Dodzsemek sorakoznak a
rajtvonalon, hangos lövésekre
várnak. Beragad a nyár, m�ködnek
az ösztönök, kimentek
már a divatból holmi tompa
patronok, vért lök� kötszerek.

Süvítenek célirányos, éles
l�szerek, és az lesz fontos, mi
kezdetben alig volt lényeges. Hogy
a halálkanyarban d�lni
kell. Kezd�dhet az áramszed�k
szikráinak leltározása.

Nem árulnak naptejet
Dobó Bianka Állomás
cím� festménye alá

Várom harminc éve halott
apámat, láthatatlan vagyok.
Hátrah�kölnek archaikus
tehervonatok. A síneken
halpikkelyek szilánkjai.
Tékozló világ.

Mindig lefele visznek a felüljáró
lépcs�i. Tejfehér pokol
pihen�kkel. Rozsdás korlátokba
kapaszkodom. Ledobható vagyok.
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Nincs reggel, este, és nincs nappal.
Hiába bogozod kontyfés�vel
a fehér varázssz�nyeget.

Áttetsz� angyalok vétkeznek
az árva padon, szárnyuk ég.
Pusztulnak, hagyom.

Elmozdult tükörkép szemben.
Festhetetlen jöv�. Feltételes
megálló veszteseknek.

Itt nem árulnak naptejet,
túlél�készletet, érzelmeket.

Zuhanás
Mikor elfogy a leveg�, zuhanni
kell, roncsolni ajándék csokikat,
elfagyott szerelmeket. Betemetni
szemgödrödet.

Addig jégkunyhóban alhatsz,
szálkás eszkimó asszony melegít.
Mozdulsz, felriad a jégvirág.
A fókavadászat ezúttal is elmarad.

Fehér rókákat simogatnál. Allergia
jön csak, hedonista alkonyat,
amikor a túlmozgásos árnyak
túlélésre játszanak.

Fekete suhanás, múló rosszullét.
Id�mér� edzés csupán.
Zuhanás halasztó hatállyal.
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Kerék Imre

Négysorosok
Apám

Apám rögök közé falazva
válla fölött súlyosodó
pipacs árnyékából kiáltoz
perli jussát a napvilághoz

Nocturne

A szénaboglya árnyékába bújva,
tested hegyes nyíl hasította át,
és láthattam szemedben újra s újra
föllobbant vágyunk néma sikolyát.

Szabó L�rinc

Meggörnyedt vállán a mindenség terhét
tartani er� és hit már kevés. –
Sistereg, lobog a szemüveglencsék
fókuszába s�r�sült szenvedés.

Kassák Lajos

Nem �t a sors, � maga kalapálta
konok daccal m�remekké a sorsát. –
Tölgyfa-egyensúly geometriája.
Korrózió-álló-fém-azonosság.

Vénusz születése

Diadallal magasba ível�
feszes csíp�k, hóragyogású tompor –
amint lucsoktalan-tisztán el�-
bukkan a szétnyíló tengerhabokból.


