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Parafrázisok

Podányi Dorka
(I. helyezett)

Életben 
hagyott 

féreg
Találni egy csúf hernyót
S a megistenülésért
Eltaposni, jó volna:
Minden méltó haragért
Keser�n bosszút állva.
Ölésbe menekülni,
S azt hinni, hogy ez segít,
Elfeledni egy percre
Szenvedésed, sebeid.
Igazán számonkérvén
Életeden életed
Hagyjad meg a nyomorát
Ennek a rút féregnek;
Bomló szárnyán hordja majd,
Örök átkát cipelve
Összes kínzó terhünket,
Így hasad meg a lelke.
S szenvedni fog, mert élhet.

Megöltem 
egy pillangót 
(Ady Endre)

Megölök egy pillangót,
Óh, áldott, isteni perc,
Szent kéje az ölésnek:
Minden gy�löletemért
Hal meg e szines féreg.
Ki várja a holnapot:
Így várja azt a holnap.
Vágjon elé a halál
Minden boldog mosolynak,
Szakadjon meg az er�
Kezdetén nagy vívásnak,
Ne legyen víg lakoma
Az élet mindig másnak.
T�z legyen minden arany,
Minden boldog csók méreg.
Szárnyad van, csapkodsz, örülsz?
Hát ezért öllek én meg.
S boldog vagyok, mert öltem.
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Tavaszi Hanga

Az el-elhajtott eb
(I. helyezett)

El-elhajtott eb, kullogna vissza
tehozzád mindig �szinte, tiszta
hálával szemében.

Összetört csontja akárhogy fájna,
a kapu el�tt farkat csóválva
nézne fel a botra.

Erd�ben, réten, szabad vidéken
nem vadászgatna, mint �se régen,
hisz minden hiába.

Utolsó vérig vágyna a házra,
vágyna a kézre, mi megalázta,
s kutyába se vette.

Százszor elhajtva is visszajönne,
senkinek, soha nem hullna könnye,
százszor is, csak neki.

El-elhajtott eb a h�ség szobra,
álmában vágyna valami jobbra,
jaj, rossz felébredni.

Mukli Ágnes

Elhitetem a szívemmel
(II. helyezett)

Józan álmatlanság révedezik bennem,
valami azt zsongja: szabad-e szeretnem?
Sóhajommal reszket hold kergette éjjel,
jobb, ha elfeledlek, �zlek csillagfénnyel.
Ne legyél a b�nöm, ne legyél a vétkem.

Rejtelek, titkollak, takargatlak szóval,
megfosztlak csendedt�l kacagtató csókkal,
megloplak, sebezlek földöntúli vággyal,
két karomba zárlak a zajos világgal.
Egyetlenem maradsz, titkos pillantással.
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Aknai-Kiss Martina

Írók az eszeveszettségben
(II. helyezett)

Szívemet pennátok mérgezte,
Kezemet ezer írástok kötözte,
Hamvában holt szavak ajkamon
S eszemet a sajtó elvette.

És most mégis, irónt ragadok,
Megragadom, s igazat szavalok!
Hajnallik e, vagy teljes a sötét?
Mindegy, lámpást gyújtunk miel�bb,
Mint régen költ�ink reménységgel.

Igazat szónoklónak soha szebbet
Száz szó és felelet sem adhatott:
Írók az eszeveszettségben,
Szónokok az önkény-szónoklásban,
Újból író és elhallgattatott.

Borzalmas mondatok hadútján,
Némán, ahogy sohasem akartad,
Szörnyedve olvasod körmölésüket:
Milyen baj esett az irodalomban
S az ember mégis mily kicsinyes.

De írni kell ma oly zajtalan,
Olyan tisztán érthet�en,
Hogy a csukott fület tárja-nyissa,
Nagy szavakat, miket hajtanak,
Meghallja már süket szervével
S szívével keltsen végre szebb napot.

Óh, hogy vennétek már észre,
Óh, hogy gondolkodnátok végre,
(Bár ily ostobáknak nem való)
S hogy szánom Magóg fiait.

Aztán szavaitokat újraolvasván
Eszembe jut és eszembe jut:
Szívemet pennátok mérgezte,
Kezemet ezer írástok kötözte,
Hamvában holt szavak ajkamon
S eszemet a sajtó elvette.

S megint írok, szavalok értetek:
Írók az eszeveszettségben
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Simon Adri

Proletár férfi verse
(III. helyezett)

Az én Ladám reggelt�l estig
pöfögve gurul, araszol,
az én Ladámnál nincs jobb autó,
nincs, nincs sehol.
Az én Ladám kopott ülés�,
de szivargyújtója ragyog,
sárgulnak, ha látják, a sárga
angyalok.
Az én Ladám mélygarázs foglya,
bántják, megalázzák szegényt,
leszaggatják ajtajáról
a gumiszegélyt.
Az én Ladám harcos, nagy autó,
értünk ontja a monoxidot,
menekülnek ködlámpái el�l
a moszkitók.
Az én Ladám bús, szegény autó,
de ha nem nézné gazdáját,
megállítná a hátsó szomszéd
új Mazdáját.
Az én Ladám ha nem akarná,
nem volnának a BMW-k,
olyan autót venne mindenki,
amilyet én vennék.
Az én Ladám ha egyet dudálna,
hajh, megremegnének sokan,
vígan annyian nem vezetnének
és boldogan.
Az én Ladám vizsgázik és átmegy,
egyszer zöldkártyát kap talán…
Hatalmasabb egy Boeingnél is
az én Ladám.
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B. Mihály Csilla

A nagy posványon át
Nyargaljunk át a posványon, b�zön,
toportyán-éhünk �zzön, csak �zzön.

Lidércfény táncait járják az esték,
halállal fizet egy napon a restség.

Konokul, hittel, vénülünk g�gben,
nem hajlít meg az Id� sem közben.

Úgy megyünk keresztül posványon, lápon,
hogy minden lépésünk egy-egy szép álom.

Magyar valóság, varázslat-ország,
szánk szélén még a tegnapi morzsák.

Világot teremtünk mégis, szabadnak,
akik már látnak, mind hozzánk szaladnak.

Dittrich Panka

Álmodik a Nyomor
Rám ugrik a mohó
Dúvad elvek demagógja,
Bár tivornyás hely, ne okolj,
Mit most valahol, hát ott rendes
Kitaszított életnek javán
Rám ugrik a mohó.

Nyál nyalta kép, ocsmány, rút argó,
Lelke horpadt, áll a zsivány,
Torkán buzgón cseles kedvesség,
Somolyog, mert merész vágyában
Urabb, mint a király.
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Hintavágyat és ringva azon
Rázkódik s vígan fönnmarad,
Mindig többért, egy jó pár vételt
Hordatlan ruház, mindenséget
S tengeribb javakat.

Jelesen él a böfögésnél
És a nálánál több nyel�,
S hogy ne lehessen megrekedni,
Nincs határ, mit húz veszend�ig
Az úr színe el�tt.

De nagy nábob, csupán növekszik,
Várjon türelemmel a tor.
Túl maszlagján húz holtáiglan,
Mert szabadon csatáz utódlón
Rám ugrik a mohó.

Erdélyi Z. János

A korcsolyák poétája
Ady után szabad(láb)on

Böllér volt � is, mint az apja,
de álmai magasba vágytak.
Kapta magát és ágat vágott
egy fából tákolt korcsolyának.

Arany-, ezüst- és bronzplakettek
igézték tévén át a lelkét,
de ha a disznó felvisított,
elvette mindent�l a kedvét.

Szilaj pörgések szédítették,
hogyha az ég forgott fölötte.
Bármely versenyén a világnak
nagy bajnok vált volna bel�le.

Mert ha befagyott tócsát látott,
feledett disznót, kést meg gyilkot;
felkötötte a korcsolyáját
s a tükörjégen tovasiklott.
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Habos László

Ma én �rizem a szemed
Ma én �rizem fáradt kék szemed,
mely látni tudott rácsokon túlra,
farkasszemet nézve gondolatban
tévedhetetlennek hitt nagyúrral.

Ma én �rizem vénül� szemed,
mely régóta nem ragyog, nem ragyog,
vicsorog fagy, s levetett kabátod
Szent Mihály úti koldusnak adod.

Ma én vigyázom lángoló szemed
vért könnyez�, elsápadt nap alatt,
hol hinni akaró hitetlenek
gyülekeznek a Kárpátok alatt.

Ma én vigyázom szemed és jajod,
míg csendben szétnézel vad szirttet�n,
hol megácsolva vár ezer kereszt,
s elítéltek közt nem áll ismer�s.

Ma én fedem le világnagy szemed,
hisz félbehagytad utolsó imád,
stigmás kezem húz lélekharangot,
míg megleled a nagy harmóniát.
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Hollósy-Tóth Klára

„Az �s Kaján” újra
„Uram, az én rögöm magyar rög.
Medd�, kisajtolt. Mit akar
A te nagy mámor-biztatásod?
Mit ér bor- és véráldomás?
Mit ér az ember, ha magyar?”

Ady Endre

„Uram, bocsásd el bús szolgádat,
Kérlek, ne büntess már tovább!”
Megint itt a „keser� pohár”,
Ittasan és paripásan
Megjött megint „az �s Kaján”.

„Duhaj legény, fülembe nótáz”,
Azt hiszi, megadom magam,
Kutat bennem, mint egy dobozban,
Mindent ellopni akar onnan,
Fakutyán, lelkemig rohan.

Bizonygatja, nála az igaz,
Borvirágos arca lángol,
Duhajkodik, üvölt részegen,
Hogy elveszett régen e jelen,
Már fenn, az asztalon táncol.

„Birkózik velem, nagy torna ez”,
Meggy�zni akar, mint egykor,
Semmivel sem másabb e jelen,
Sérteget, kötözködik velem,
„Az �s Kaján vállán bíbor”.

Az asztalon kiborult a bor,
Ömlik, mindent véresre fest,
Két gyertya között egy feszület,
Istentelenül nagy torna ez,
Határtalan és végtelen.

Ugyanaz megint, mint rég e kor,
Harcol az „�s Kaján” velem,
Színe, mint vállán a bíbor,
Kékes -- vörös, bordó és piros,
Iszik, s nekem szédül a fejem.

Taszítna örök pusztulásba,
Jobb életet ígér nekem,
Követeli, vele cimboráljak,
Fenyeget, útjába ne álljak,
Ha így tennék, jaj lesz nekem!

El akarja hitetni velem,
Tisztesség e földön nem járja,
Ki nem úgy tesz, mint �, az gyáva,
Mert � „császárom, istenem”,
Babilon óta a végzetem.

Uram! Földed gyilkosok hazája?
Ki jó, az t�rni kénytelen?
Léte az �rület határa,
Kell a bor, a vér áldomása,
Csak inni, inni szüntelen!

Az ember újra lealjasult,
Pedig már felemelkedett,
A hazugság mérgével itat,
Elkend�zi az igazat,
Mért a harc, ádáz küzdelem?
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Díszeleg püspökszín palástban,
Mint egykor ez �s Kaján,
Jókedvvel néz, de hamiskásan,
Kárörvendve és pityókásan,
S oly gúnyosan, mint hajdanán.

Tetszet�s, fényes a dolmánya,
S azt kérdi, minek a szépség?
Hogy haldoklik a vélt igazság,
Mindennek csak az útjába áll,
Sötétség virít és kétség.

Folyton gúnyolódik, röhög, s vár,
S figyeli hatását rajtam,
Táncot jár � és a pohár,
Csupa zsibongás e furcsa bál,
�rült játék szakadatlan.

Dúskál jóban, pompában az úr,
S gondban, fájdalomban én,
Bizonygatja, � a szabadság,
A gyilkolás, részegség, vadság,
� mulat, míg kesergem én.

Nagyon furcsa, cudar egy legény!
Itatna engem is, de nem hagyom,
És egyre csak azt hajtogatja,
Hogy a hitek rózsapírja,
Még ha álnok is, szép nagyon.

Ígéret marad csak a létem,
Sorsom, a jó haldoklása,
Örök, kárörvend� förtelem
E lényeget ódázó jelen,
Remények vessz�futása.

Hitét hirdeti, a hangja zeng,
Nagy pofájával ígérget,
A dumától ferdül szája,
Miközben fröcsög a nyála,
Zengi a hamis igéket.

Hazudja álnokul a vigaszt,
De nem ossza meg kenyerét,
Csak szórja a csalfa szavakat,
Nem hihet�k, bár csábítanak,
És el kell t�rnöm kényszerét!

Láncaink soha nem lazulnak,
Csak hitünk s a bizonyosság,
Melyet felvált a búskomorság,
E felkínált keser� pohár,
A b�n, méreg és álnokság.

Uram, szólj! Mondd, minden odavan?
Hazánk földje vetetlen marad?
E magyar rög, e magyar ugar,
Összerogy a nagy teher alatt,
Erre adod véráldomásodat?

Az ember hite mind elinal?
Az ember cseléd, szolga csak?
Esztelenül lót-fut csak, szalad,
A csalóké csak a diadal?
A nemesség álakarat?

Semmi több, csak hazugság marad?
„Mit ér az ember, ha magyar?”
Hová lesz, édes hazám, fiad?
Látni végre szabadnak akar,
De ki ültet itt virágokat?

Itt már szép, jó soha nem terem?
Mérget virít a szerelem?
A lelkekben mocsár, förtelem,
E föld csak gyilkosok hona?
Ki jó, hova kell elbújnia?

Hol a hona a boldogságnak?
„Feszülettel, tört pohárral”
Kérdezlek, hol hona a vágynak,
A hitnek, a megmaradásnak,
Minden fény csupán csalás csak?

Uram! Bocsáss meg bús szolgádnak!
„Keser� bortól keser� a szám!”
Tele szívem búval, bajjal,
Nem megszentelt malasztoddal,
Nézd! Megjött megint az „�s Kaján”!

Félek, de meg nem adom magam,
Igaz, nincs semmi örömöm,
Csak a megfásultság, az iszony,
S „nagy irtózásom, csömöröm”,
De az hatalmas, isten bizony!



ADY-PÁLYÁZAT – PARAFRÁZISOK

154154

Horváth István Péter

Légtor-nász az avaron
Útra kelni a h�s dombokon,
míg hajadba merül homlokom
nem sírnak a vijjogó árnyak…

Új formái vannak a vágynak:
forró mély hajlatok, egy lágy nyak…
Bókokat hinteni egy lánynak.

Szállunk az éjbe, t�zben égve
egymást szomjazva nézünk mélyre.
A kútnak alján néma kéj ül.

Mindig ide jutunk el végül…
Nézd, a szívem jegesre kékül
szép kezed érintése nélkül.

Jónás Dorina

Vártalak
(A Láttalak cím� vers alapján)

Vártalak…
Vártalak a múltkor,
A tavaszi kertben,
Éppen úgy, mint mikor
Megigézted lelkem.
Elválok most t�led,
Csalódtam tebenned.
Érzelemmel telten
Azt suttogom neked:
„Nem várok rád többet!”

Vártalak a múltkor,
�szre vált a lelkem.
Gyönyör� emléked
Nem siratja könnyem.
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Elválok most t�led,
El kell hogy menjek.
Csalódással telten
Azt üzenem neked:
„Ne keress már többet!”

Lajtos Nóra

Az Óceán partján
Horzsolt, véres Isten-tenyérrel
Riadtan, rázva kezét, fut
A mi Urunk, az elfeledett
Szitaköt�-hajnalon az
Ért�l az Óceánig jut.

Egy nagy gomblyuk volt a nézése:
Árnyék-lakta sötét verem.
Minden egyes pillantásával
Holló-fekete hangon szólt:
„Simulj el a tenyeremen!”

Lámpás volt nyárfa-félsz szívemben,
És tombolt lelkemben a Hit,
Hogy miért is ez a sok csalódás?
Ifjú vérem sem alszik már,
Mámor, borpárlat szaga hint.

Megállt ott, az Óceán partján,
Hullámok verték az eget.
Reszket� lámpás volt a testem:
Tomboló vihar nyílt vízen;
Kinyúlt s vérz� kezébe vett.

Piros hajnal hullt az öbölre,
Emlék-mosta parton állva
Dideregtem vörös kezében:
„Hogy hívnak, ó, kedves öreg úr?
Kiért rajongtam megszállva?”
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„Óceánjáró lépteid le-
sem, boldog �seim nyomát
A homokos parton kerülve;
H� imára kulcsolt hangon:
Csak tudnék egy gyermek-imát!”

„Amikor hozzám el-eljöttél,
Lakatlan sziget volt e test.
„Csak nagyszer� nevedet tudnám..!”
Áldást kérnék tenyeredre,
Mely felemelni sem volt rest.



Véres, horzsolt Isten-tenyérrel
Kezet rázva, riadva fut
Az én Uram, a nem feledett,
Fa-parazsas éjjelen, az
Óceántól az Érig jut.

Lengyel Ferenc

Hittem a törpék álmaiban
Hittem a törpék álmaiban,
Hogy éjszakánként �k a nagyok,
Hogy mind elátkozott vitéz,
De, mint a mesében, ez titok.

Kút vize, szürke madárpiszok és
Pöttömök mázas tömkelege,
Vigyor, kacsintás, kerti bohók,
Ó, agyalágyultak serege!
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M. Laurens

Pesten járt az �sz
(Hová lett kelet büszke Párizsa?)

„Párisba tegnap beszökött az �sz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen”,
s álltunk ketten a mának peremén,
a nagy Költ� s Én: jelentéktelen.

Épp az Andrássy út sarkánál álltam,
míg � Szajnája felé ballagott,
s korgó gyomortól homályos szemem
olcsó párizsiról álmodozott.

Láttam, ahogy súlytalanul lebeg,
lába már nem e világban haladt,
s éhez� koldusként kéregetve:
üres volt kezemben a ny�tt kalap.

Hová t�nt kelet büszke Párizsa,
mely a Nyugat népének nevelt Adyt?
Mára fák helyett hajléktalanok
szegélyezik a járdák árnyait.

Taposott cip�k topognak ázva,
esténként szatyros nyomor kóborol;
fázva, kukák árnyékába bújnak,
ment� vijjog: megfagytak valahol.

(Pest-Buda, 2013–2019.)

Az idézet Ady Endre Párisban járt az �sz c. verséb�l való.
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Mercsek Tímea

�rizem
Már vénülünk mi ketten,
kezed a kezem fogja,
a tiéd a szívem
�sid�kt�l fogva.

Évek jöttek s mentek,
s én riadtan vártam,
mígnem a káoszban
végre rád találtam.

�rizem a szemedet,
a fénye bennem ragyog,
te általam lettél,
én teérted vagyok.

Nem tudni, mi lesz eztán,
de fogom a kezedet,
kettesben, vénülve,
�rizem szemedet.

Móczár Csaba

„Az én magyarságom”
Az én magyarságom
nem a kokárda és zászló
sem a szó, egymást vádló!

Az én magyarságom
nem az árulás és gazság
nem a rejtett, féligazság!

Az én magyarságom
nem vehet� vagy eladó
nem árad nem apadó!

Az én magyarságom
nem hangos és nem is ártó
nem válogat nem is bántó…

(mellékdal)

Az én magyarságom
csupán az, hogy itt élek és halok
mert idegen földben nem nyughatok!
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Mohai Szilvia

Harc egy kis úrral
Elöl egy másfél éves kis úr
Édesen ugratva apát,
Vigyorin trónolt a kocsiban,
Kivillantva hét-nyolc tejfogát,
Édesen ugratva apát.

Szöszi haját, azt a két szálat
Simogattam. � berregett.
„Na, a kedvemért (gügyörésztem),
Tedd vissza a Sport szeletet”,
Ám � csak nézett s nevetett.

(Édességautomatának
Tart talán?) Dúlt a gondolat.
Egy éjjel-nappaliban voltunk
Ketten meg egy nénicsapat:
„Nyisd a markodat, markodat.”

„Jelzem a biztonsági �rnek!
Neked itt ezt most nem szabad,
Édesapád még hányszor kérje:
Uzsonnára semmi cukrosat!
Neked itt ezt most nem szabad.”

„A te tested még friss s fiatal,
Benne buzgó életer�.
Bennem már csak az itt fáj, ott fáj:
Migrén, koleszterin, fogk�.
Hát ez kell neked, e fert�?”

„Nézd, ránk vár mind a nénitenger,
Ezer szitok a kasszánál:
»Sebesen, na; sebesen, hallja,
Sebesen, uram!« Csak kántál
A kasszánál, a kasszánál.”

Az egész életem lepergett:
Minden, mi volt, hát ennyit ért?
„E z�rzavar az én jutalmam,
Annyi meséért, pusziért,
Hogy ne tedd meg, mit apa kért?”

Mindeközben ránk szakadt az éj.
Én könyörögtem. A marka
A csokit egyre rejtegette.
Vártam. Végül csak feladja?
S zúgott, zúgott a nénifalka.

És összecsaptunk. Zengett a bolt,
Markára zártam kezemet,
S téptem a számat, ám hiába.
A papír zörgött. Nevetett.
Nem engedett, nem engedett.

Azóta eltelt huszonöt év,
A hajam hull, hull, egyre hull.
Messze ment, ki Amerikába,
S már vele csatázik vadul
Egy épp másfél éves kis úr.
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Németh István Péter

Valaki álma
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime…
��(Paul Verlaine)

Álmodom egy n�r�l, akit nem ismerek,
Forró és különös, áldott, nagy Látomás…
��(Ady Endre)

Álmom az Idegent�l különös;
aki szeret, és akit viszontszeretek,
� ezer alakban is: mindig-Egy
s magában minden n�ket többszöröz.

Ismer, kívüle senki meg nem ért,
csupán � látja szívemet titoktalan,
gyöngyözni homlokomat, ha oly gondja van,
verítékem hálás könnyeiért.

Még csak nevét, sem hajszínét se tudhatom,
de vélt emléknél konokabb, halkan
zeng� e sírokon túli dallam.

Régt�l figyel és óv drága szeme –
csillagé, szoboré? Övé vagyok vakon
és mintha néma szava is nékem volna zene.
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Oláh András

[Góg és Magóg fia]
Góg és Magóg fia vagyok én
hiába kérleltek nem leszek kegyes
törjön meg szívetek e skizofrén mesén
– vessétek meg az álszenteket

Verecke feslett útján jöttem s épp
cigánysorsokba térdelt a vihar
vártam hogy Isten majd közbelép
miel�tt ember az emberb�l kihal

kinyújtott kézre ostor csapott
– szoborrá szikkadt a szent pecsét –
s az utcát lassan ellepte a sok
szeretetfénybe csomagolt szemét

terítsetek elém folyót és hegyet
legyek az új az énekes Vazul
csak ne dermedjen rám a rettenet
s ne érezzem magam ily cudarul

a tisztesség innen megszökött
és tucatnyi ájtatos demagóg
a bor és ostya védelme mögött
magasztos g�ggel árulja a szót

sokak szemét még hályog fedi
az Ige vakvágányra futva sért
ám zsebkend�jük könnyekkel teli
a hajléktalanná ny�tt Krisztusért

egy dermedt kéz az mit ránk hagyott
a szoborrá szürkült szent cseléd
s az utcát végleg ellepi a sok
szeretetfénynek hazudott szemét
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Radnai István

Kuporgok a másvilágon
„Alig emlékszek valamire
A néhai világból,
De szomoruan föltámadtam.”

Ady Endre: A föltámadás szomorúsága

sehonnanból nem is jöttem
hogy voltam-e hogy vagyok-e
távoli országból ötlet
feltámadt bizarr gyereke

sebeim reggellé fáznak
marnak feledés lányai
körülzárnak egyénfátylak
arcomra rovásokat ír

idegen ármány vésete
párizsról legendát sz�nek
szerelmek karma sérteget
�s nélküli poklok �sze

tarlott hegyen zeng a zsoltár
vágy bolondját megtoroltál

Rózsa Iván

Félni már nem tudok
(Az Elhagyott a félelem cím� vers alapján)

Most vesztem el: zuhanok…
Egykedv� vagyok és unott,
Már Isten is elhagyott,
Mert félni már nem tudok.

Míg rettegtem, tudtam,
És fogam a félelemt�l vacogott,
Volt még valamim, de az is elhagyott;
Mert félni már nem tudok.
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Halott vagyok, bizony halott;
Tetszhalottként vánszorgok; hogy vagyok;
Bár magányos, mint a csillagok;
De most már minden elhagyott,
Mert félni már nem tudok.

Míg lelkem kisegérként cincogott,
Jaj, jaj, úgy érzem, az élet elhagyott;
Mert már félni sem tudok.

Sajó László

Vonat-út az éjszakában
Fut velem egy rossz szekér,
Utána mintha jajszó szállna,
Félig mély csönd és félig lárma,
Fut velem egy rossz szekér.

(Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában)

a napvilágnál, amíg látni lehet
ne böngéssz keresztrejtvényt
nézd a vonatablakon
pászmákban behulló sejtelmes fényt

ne olvass, ne írj, ne szundikálj
amíg lehet látni
a napvilágnál, ha elalszol
megtörténhet bármi

templom t�nik, csirkeól
szempár a zizzen� bozótban
szeméttelep – körülötted, mint csontok
eldobálva minden ott van

kitaposott gyalogút, vetemény
ártéri erd�, papírfoszlány
beköt�út, egy kerékpár
egy ember a villogó pirosnál

futó fácán, nyúl, �z
futó vizek, felh�, pillanat
kijön valaki a házból
a kertbe, örökre így marad

nézz körül, mi marad utánad
merre a vonatod rohan
fölépíted és ledöntöd
azonnyomodban a pillanatszobrokat

szell�fútt víz befagy
falomb dermed utolsó pózba
a végtelen határát kit�zi
a következ� villanypózna

színr�l színre megjelenik
a földbéli tájból egy kép-szelet
a véletlen, rovarmaszat az üvegen
mögötte semmi, csak képzeled

f�, rög, szárítókötél
kátyúpocsolya – a részletek
barázda, fészer, autó, farönk
mind arra vár, hogy észrevedd

mert lassan a fény fókuszába szürkül
életed, a vonatablak-táj
még összevillan az alkonyatban
a nap s a hold, két alumíniumtartály
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aztán vörösre vált, sárgára, kékre
feketére az ég, fönn a szemafor
zökken a vonat, mindenki ébren
s te kétségbeesve nem alszol

két kezeddel árnyékolva kinézel
csak koponyád látod – arcodat
belehelte már az utolsó
lélegzetével kih�l� alkonyat

a foszlott, pecsétes huzatred�ny
az ég egyszer csak leszakad
mint lift zuhan az egyszemélyes fülke
a földbe – már oszlik az éjszaka

t�z a fény nincs leveg� nincs árnyék
semmi nincs csak isten nincs táj
nem látsz tovább a szemednél
mint beomlott bányában egyetlen kavicsnál

a tömegsírhanton, a töltésen
elindul a büdös életbe a menet
meddig a szem ellát
amíg lehet látni, amíg látni lehet –

a keresztrejtvény, a könyv az öledben
istenem! suttogod a takarítónak
a többiek már rég leszálltak
az utat átaludtad, írd meg, itt, hol vagy

Szlávik Titanilla

Addikció
Az �s Kaján parafrázisa

Láztól ég�, szomjas lelkem száján
Csepeg mérhetetlen vágyam lángja,
S izzik a forró lehelet.
Felperzsel a pusztítás jele.
Mellkasomban tornádó feszül tüd�m falának,
Fájó kaparás támad nyel�csövemnek,
Elfogy a leveg�m.

Ereim ned�je is új irányba száguld,
Ismeretlen hadsereg támad,
S kihagy a szívverésem.
Szakadozva lüktet a vér,
Sehonnai katonák törnek befelé,
Keresztül csontom szarufalán jutnak lefelé.

Leállnak szerveim, agyamban vízió támad,
Nyelvem szomjasan lóg kifelé,
Újabb adagot várva.
Nincs már nyálam, a torkom szorul,
Szívem megállt, s csak kalapáló szemeim
Verik koponyám ablakát.
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A kín végigszáguld remeg� testemen,
Az epém facsarják torkomon felfele,
Gyomrom görcsbe rándul, háború dúl,
Forog velem a világ, s minden sötétségbe borul.
Testem éhezik, mint kivert kutya,
Csak úgy létezik.

Ködös lesz látásom, amint a pusztító,
Romlott méreg belém jutva, új életre kélve,
Táncot lejt, gunyorosan nevet,
S én, térdre omolva, bárgyú pillantással
A porba fekszem.
Ujjaim maguktól cikázva rohannak a
Föld felégetett peremén.

Elveszett eszméletem egyedül evez, a
Függ�ség folyamán lefele,
De amint a látásom tiszta, agyam rendezett,
Gerincem ismét magát töri el.

Tamásfalvi Hanna

Kocsiút a Fénybe
Milyen lusta ma a Nap
Sugara ellankad
Milyen sötét a pirkadat, ha
Belefárad a ragyogásba.

Már csak Árnyék
Az, ami a Földre lép
Álmodik a Fény
Mióta eltört az Egész.

Ugyanaz a rossz szekér
A ló el�tte a vétek
A kerék alatta a félelem
Leszállunk, emberek?
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Vaskó Márton

Kocsi-út az éjszakában
Kopár róna az éjszaka,
Felette megcsonkolt a Hold,
Elmúlt minden, ami volt,
Kopár róna az éjszaka.

Minden t�z sápadt csóva,
Minden része elveszett,
Minden vágy dühödt és veszett,
Minden t�z sápadt csóva.

A kocsival suhannak a fák is,
Hátam mögött rosszat súgnak,
A néma gallyak rám rivallnak,
A kocsival suhannak a fák is.

Wilhelm József

Fohász egy felejthetetlen kacagásért
Meglestelek Isten, de azóta nem látlak,
morc felh� képében rontottál nekem,
önvalómban turkálva, kétkedve, ám várlak,
bár könnyeimben csak zordságodra leltem.

Számomra hol rejted neves kegysugarad,
hisz sokaknak bájmosollyal mutatkozol,
amikor úgy vélem, végre megfogtalak,
énemben rút üresség kél, maszatol?

A kacajodból adj, te, pompázatos Isten,
életer�d, vígságod legyen enyém,
cinkos szoborszentként leszek mostantól híved,
a hálám pedig gúnyos elégedettség!

Harsány, irgalmas hahotádban mosdass,
tépd ki bel�lem torz gyengeségeim,
nevessünk, kacagjunk egy csodásat gyorsan,
mert látom szent könnyeidben félelmeim!


