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Mi Atyánk -  ford. Károli Gáspár

M i atyánk ki vagy a mennyekben 
mondják kő papír olló 
még a fasírt is te vagy 
mondják ott vagy benne 
mint fűszer és adalékanyag 
táplálékkiegészítő 
hogy a lelkünk is jóllakjon 
koleszterinszegény üdvösség 
wellnessmegváltás 
és kinek higgyek most 
mikor mindenen árcédula lóg 
három deci vörös félédes 
helyett
három deci isten 
vörös és félédes 
vagy
mexikói hamburger 
mekdonáldsz márka 
helyett
mexikói úristen 
ugyancsak 
mekdonáldsz márka 
és már mi is látjuk hogy jó 
most hogy is van ez 
ki vagy te a mennyekben?
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Szenteltessék meg a te neved 
mert kellene 
már tényleg kellene 
valami vagy valaki 
aki ami szent
kínunkban itt mindent felszentelünk
hátha változik ez az egész
de nem akar
van szent tehenünk
szent ferencünk
szent ásványvizünk
és vannak nagy tűzijátékaink is
hogy hahó
kéretik idefigyelni
ez a bolygó lakott terület
és igen
a főtérre szükségeltetik 
egy szent stoptábla 
és mi felszentelnénk egyet 
de mi is a te neved?

Jöjjön el a te országod
mert neked még országod is van
itt
ebben a huszonegyedik században 
most komolyan 
te így akarsz itt nekünk 
velünk
kompatibilis lenni?
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Legyen meg a te akaratod 
özönvíz
pusztuljon hát szodoma ismét 
csakhogy
minden matróz zsebében óvszer lapul 
gondolkozz
biztos hogy ezt akarod?

M int a menyben úgy a földön is
történnek időnként furcsa dolgok
trónkövetelések
trónfosztások
olyankor háborúzunk
ahogy illik
ezt is tőled tanultuk
csakhogy itt ezen a golyóbison
nincs romantikus jaj a legyőzötteknek
mert hova a profundusba vessük őket
és mi magunk is
mélyebbre már hova süllyedjünk?

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma
csak kenyeret
a cirkuszt koszi
azt megoldjuk nélküled is
csak kenyeret
ugye szerinted sem sok amit kérünk 
szeretnénk autót is 
meg lakást is
kedvezőbb banki kölcsönöket is 
de kezdetnek ennyi elég
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jobb ma egy veréb
pontosabban jó nekünk a veréb is
csak legyen
adnál nekünk valamit
esetleg még ma?

És bocsásd meg a mi vétkeinket miképen mi is
megbocsátunk azoknak a kik ellenünk vétkeztek
mondja kamikaze természetünk
az a hű de vagány virtus
tisztességes kivégzést követelünk
egy cseppnyi megbocsátást
ez a természetes halál dolog nem vált be
kipróbáltuk
volt néhány új ötletünk
megbocsátottunk hirosimának
megbocsátottunk iraknak
megbocsátottunk koszovónak
saját szabad akaratunkból
tessék-lássék kaptuk vétkeinket
most őszintén
mért haragszol ránk?

És ne vígy minket kísérteibe
de szabadíts meg minket a gonosztól
időnként kapunk tőled egy buddhát egy jézust egy
mohamedet
olyankor meg zavarba jövünk 
hol is van az a gonosz 
vajon melyik bokor tövénél les 
nekem a csöves a gonosz
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mert ott ólálkodik a parkolóautomata körül 
neki meg én
mert parkolni van pénzem neki kajára meg nem adok
csalánnal vagy ostorral üssem magam szerinted
jó jó tudom ez már elavult
fejlődünk ám mi is
vannak gondolkodó embereink
és kitaláltunk valami jobbat
ma egymást ütjük ez a módi
a végeredmény ugyanaz nem
apropó
szerinted ki az a gonosz?

Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké
azért leszünk mi ateisták
az örök ellenzék
a kreátorok kihaltak
maradt néhány kreatúra
próbálkozunk plakátokkal
szórólapokkal reklámokkal
kisezer médiakampánnyal
néha már m intha sikerülne is
de nem
mondd te hogy csináltad?

Ámen
mert olyanok vagyunk mind
mint a gyerekek
akarunk követelőzünk
míg be nem görcsöl az állkapcsunk
utána meg nyöszörgünk
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sírunk üvöltünk 
és bámulunk 
úgy legyen 
hogy legyen 
és
hogyan tovább?



A k i  látni  akar







Csokonai Vitéz Mihály: 
A poétákban lakó istenség

Verselők felőletek 
lerohadhat a szilva a fáról 
csak a cefrébe legyen jó.

Koporsótok felett 
elvetélt 
poéták 
jó tanárok
hirdetik hogy bennetek 
isten lakott.

Lakna istenség 
bennük 
le se köpnék 
a könyveket 
őriznék csak a szilvát 
a cefrét.

Akinek lehellete 
virágillatú 
az menjen okítónak 
bújjon katedrák mögé.

Bennetek lángot vete 
szedtevette teremtette
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a szilvórium 
5 telketekbe ég.

Verselők én rólatok
szerettem volna néhány szót szólni
de nem megy
amíg nem láttátok
palackba zárva aladdint
és nem éreztetek
ily erőt nem mondhatok
mást
verset akartok?

Bennetek van az.

A fát meg metszeni kell 
permetezni hogy teremjen.

Kukactalan kóser 
úgysem lehet.

Ámde kezd egy isteni 
fűzfa-
Lelket lelkem érzeni 
ahogy hűl a párlat 
és az edénybe csöppen.

M ár az szentigaz 
Kukactalan mit ér a hús?
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Verselők ez gyújtja meg 
a rozsét 
és én őrzöm
lángomat s csak úgy leszek 
m intha volnék 
csendben 
homályosan.

Én is verselő 
te meg ágyelő 
egymindegy.

Kérditek talám nevét 
aki lelkemnek hevét 
és színét 
szerzi? Lilla ő.
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Báró Eötvös József:
Egy újszülött gyerm ek halálára

Alig jött s már is elhagyott.

Reggel becsengetett 
kezében egy nagy 
barna koffert szorongatott.

A kit úgy vártatok 
íme megérkezett.

Szerelmeteknek gyermeke 
a hideg téli éjszakák 
bódító kandallómelege 
íme megérkezett.

Szülék ne sírjatok 
a földből előbukkanó 
rézgarasok
penészszagú patináját 
fényesre lehet sikálni 
néhány perc alatt.

Édes a hosszú nyúgalom.

A volt és a lesz között 
a van ott áll a küszöbön 
mint céltalan üveggolyó.
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Bár percznyi lét után 
az újszülött ökölbeszorított ujjai 
lassan szétterülnek 
a fehér lepedőn
nem tudni a golyó merre indul.

Nem jó  nekünk a fö ld  színén 
mondta
és a nagy barna koffer 
mint a szúrágta 
százéves tölgy 
a tavaszi viharok idején 
reccsenve hullott darabjaira 
a betonon üveggolyók 
százai gurultak szét.

Alatta jobb talán
mutatott a kanális füstölgő nyílására 
hisz azt mi életünkbe’ szép 
m ind elnyeli a föld.

Ő m ár élvezte itt 
a cseresznyevirág illatát 
másra meg úgysem tellett 
egy csengetésnyi idő alatt.
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A napnak meleg sugarát 
nyakára tekerte 
s anyjának csókjait 
foszladozó zsebébe gyömöszölve 
eltűnt a tátongó füstölgő nyílásban.
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Á brányi Emil: Azt m ondod...

Azt mondod egy őrangyalt ád az isten
mellém
anyám
mert mi kell az útra 
kényelmes cipő 
kenyér szalonna 
és egy őrangyal.

Minden vándornak aki célra tör 
megadatik végül a kényelem 
és az áldott tespedtség.

E  kegyes angyal védi minden léptét 
kivont karddal 
mint a kerubok 
a hittanterem falán 
a frigyládát
és rejti híven minden vész elől

Csendes a hajnal 
csak a felkelő nap 
sugarai zsongnak 
a levelek között.

Zizegnek a falevelek 
mint a kerub szárnytollai.
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Ha ez való nincs mit remegned akkor 
mert talán valaki
mégis velem marad otthoni önmagámból.

Ha hallod a zsongást 
a zizegést
akkor ne félts ó drágám engemet!

Cipőm rongyai között 
aránylik a sár.

Nem egy
két angyal őrködik felettem
két lángoló kerub
két szép őrangyal a te két szemed.
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Ady Endre: A ló kérdez

Lovamra patkót senki nem veret 
bár vannak mindig kik 
a vasbakancs mellett érvelnek.

Be szerencse hogy senki sem szeret
így lehetek gazdag
két garassal zsebemben.

Mert ára van a szeretetnek 
és két garas mellett 
gazdagság a szerencse.

Döcögök lógok követlen úton 
taposok göröngyről göröngyre 
s hogy merre megyek nem nagyon tudom.

A szikes délibábja 
itt
kúszik előttem
s a rossz úton mert minden ellovan
bokor és sóvirág
vagyok egyedül mozdulatlan.

De
felüti néha fejét a lovam 
talán mégis csizma kellene 
vascsizma
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és megkérdi míg szép feje kigyúl
nem volt még elég
hisz ott a kövesút
hát mi lesz ebből tekintetes úr?

28



Babits Mihály: Töredékek (részlet)

M inden rossz ha vége rossz
ez az igazság kedves barátom
reggel mikor felébredsz
bár rigófüttynek hallod
csak a szomszéd papagáj rikácsol
és az élet vége rossz
ugyanúgy büdösödünk meg mi is
mint az elgázolt kutyák az út szélén
mit csináljunk emberek
az utolsó kenet legyen parfümillatú talán
vagy ha már csak vánszorogni tudunk
cipeljük ki
fonnyadt bőrünket a hegyek közé 
hogy utódaink 
ha eszükbe jutunk 
elsőként
kölnivizünk illatára emlékezzenek
hazudjunk-e egeket
hogy bár el kell mennünk
de utunk rózsaszirmokkal lesz kikövezve
ne hazudjunk emberek
büdös itt minden
keressük az egeket
vigaszt a szent iratokban
mert a koporsóban
talán van még valami
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egy kis illat
a fenyőlécek friss erdő illata 
be nehéz kimondani 
a favágó megbüdösödik de 
a fák illatozva halnak meg.
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József A ttila: Sárga füvek

Elterülünk mint 
sárga füvek a homokon 
szikkadt rovartetemek között.

Aszott arcú
csontos öreg nő ez a szél

Az ördögszekér 
barázdát szánt 
a tarlón.

A tócsa ideges barom 
izma reszket 
felszisszen 
mikor a napsugár 
lágyékon döfi 
a szikes vágóhídján.

Egyedül csak 
a tenger nyugodt elbeszél

Alkonyodik.

Dúdolom halk leltáromat 
a száraz levelek recsegése között 
meg ne hallja senki sem.

31



Hazám az eladott kabát 
gallérján csillanó por az ígéret.

Eltakar a
buckákra omlott alkonyat.

Aki látni akar 
ki is lenne az
rongyaim között megtalál.

De mindegy
most abbahagyom a számvetést 
nincs szivem folytatni tovább.

A homokon
csillan a nyüzsögő idő
és belerészegedve saját fényébe
pocsolyába hull
mint az éjjeli bogár.

A domb 
mint a tenger 
korallszirtje a holt világ 
férgeinek palotája.

Előtte
a nyirfa a bérház a nő 
apró
cserépdarabokra 
omlik minden.
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Csak az ördögszekér 
gördül tovább 
az áramló kék égen át.
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Dsida Jenő: Üzenet

Ne gyere hozzám 
a vasveretes nagykaput 
benőtte a vadrózsa 
halványpiros virágai 
zöld levelei mögött 
tüskék százai 
ne közeledj
amit el akartam mondani
elmondtam
az ősz hulló levelein
hamar felüti fejét
az otromba penész
megírom amit akarok
nem azért hogy elolvasó
csak mert
le kell írnom
egyet füttyentek
és a szomszéd kutya
lógó nyelvvel
rohan a kerítés tövébe
csirkefej
levesmaradék
keserű lesz minden édes
meglásd
ha megérted
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miről is beszéltem 
édes minden keserű 
ha elfogadod hogy 
ajakad se kell 
már
és hajönnél 
megérted
annyit nem ér az egész
hogy tüskék között
kapard át magad
a kapun túlra
úgyis csak szívem van már
rezzenéstelen
a vér
piros hideg 
és amim nincs már 
azt se adnám 
van vadrózsám 
lemetszem 
mint emlékeimet 
csokorba kötöm 
s azt is az oltárra teszem.
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Radnóti Miklós: Razglednicák (részlet)

A z ökrök száján véres nyál csorog 
és mikor a fűre csöppen 
mélyre hajolnak a szálak 
kegyes főhajtás 
ha leköpnek.

A z emberek mind véreset vizelnek 
az ítélet belénk fúródik 
mint a szifilisz.

A század bűzös vad csomókban áll 
a kopár végtelenben.

Fölöttünk fú  a förtelmes halál 
és prüszköl 
és leköp
és mi a földig hajolunk.
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W eöres Sándor: [Előbb a p art...]

Előbb a part fogyott el 
talpunk alól 
a nincs víznek 
nincs partja 
és ladikunk 
elsodródott 
a tengeritáblák között.

Aztán az éj 
az a csendes 
megátkoztuk a napot 
amikor kinyílt a szemünk.

Aztán az üresség 
is eltűnt
beteltünk vágyakkal 
karácsonyfadíszekkel.

S ami eztán volt ott kezdődött 
a pillanat
amiről már csak hallgatni lehet.
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Pilinszky János: Agónia Christiana

Zsebembe gyömöszöltem a 
mezőt
szellőivelfoly óival 
virágaival 
és madaraival.

Itt lapul a zsebemben 
negyed századnyi emlék 
és bár tudom hogy 
oly messze még a virradat 
indulni kell.

Felöltöm ingem és ruhám  
emlékeimmel együtt 
begombolom halálomat.



Szé ts zór t  töl tényhüvelyek







A kár a föld hol mozdulatlan 
fekszenek
a szétszórt töltényhüvelyek 
az ingem is
a féltve őrzött ingem is 
ugyanolyan kényelmes 
bármilyen címkét is varrók 
a gallérjára.

Szárnyalok majd és porladok
végül eltűnök a felhők között
de az ingemet még sokáig fogja
cibálni a szél
míg végül beleakad
valaki égnek tartott lepkehálójába.

A kár a víz olyan közel van
a máglya is
amin elégetik
és senki se fogja sajnálni
se a címkét
se a varrást.

A sírás ünnepélye
meg mindig az egyetlen
őszinte megnyilatkozásunk.

Pilinszky János: Akár a föld
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Koncz István: Neruda halott?

M iért ölik a költőt 
hát nem elég 
kezeit megkötözni 
nyelvét kivágni 
heréit kitépni?

A költő úgyis elpusztul 
ha békén hagyják is 
belepusztul saját magába.

A z a máglya...
Minek?

Che garcía lorca petőfi 
mind halottak.

Unta-e a hitet 
aki egyik este 
a vacsoráról megmaradt 
szalonnáját
a biblia kitépett lapjaiba csavarta?

Neruda halott 
és nem fog feltámadni.
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M iért ölik a költőt 
hát nem elég 
kezeit megkötözni 
nyelvét kivágni 
heréit kitépni?

A költő úgyis elpusztul 
egyik éjszaka 
belefekszik a vizesárokba 
és mozdulatlan marad 
amíg be nem növi a fű.

Verse vád átok 
parázna igazság?

Félelmetes ugye a költő szeretése 
amikor a vécén ülve 
ránknyit az égi cenzor 
és egy verseskötettel talál 
bennünket 
in flagranti.
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Megosztani az örömöt 
divide et impera.

Másokkal 
megmosolyogtatni 
a sánta kutyát.

Megverselni az örömöt 
errare humánum est.

Másoknak
eltörni a lábszárcsontját. 

Nem lehet
elődök nélkül meghalni.

Bosnyák István: Imperativus
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Fehér Kálmán: Csörgő

ím e a színes csörgő
kértétek
fogjátok
és rázzátok amíg 
bele nem kékül a kezetek 
mit meg nem tesz az ember 
egy pár percnyi gyönyörért.

Hogy kerültem bele
még most sem tudom
egyik éjszaka
emlékszem
nagyon sötét volt
becsuktam a szemem
és az álom előtti számadás alatt
riadtan döbbentem rá
semmi sem történt egész nap.

Kit nyugtatnak velem 
a hívőt
vagy az ateistát 
hiszen még azt se tudom 
merre van napkelet 
merről érkeznek a bölcsek.

47



A z egymáshoz verődő 
faágak
mint a pingált lopótök-csörgők
még mindig
ugyanazt a nótát fújják.

Vércseppcsillagok 
a szemeink
és egy mámoros hajnalon 
színesnek fogjuk látni 
a csuklóinkhoz kötözött 
fekete-fehér csörgőket.
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Cs. Simon István: Csókái utca

Ismét lehajtott fejjel 
állsz a sorban 
merev térddel 
lépsz tovább 
a gyárkapunál megállsz 
vörhenyesre szikkadt 
tölgykordon
marhákat hajtanak a vágóhídra 
némán
keresztet vetsz 
riadalmuktól 
rémülten 
vadvíz alá merül 
a réce
a terjáni rét 
már rég kifakult 
s most

fölperzselődik a macahalmi mező 
is
a barmok 
riadalmukban 
habzó szájjal bőgnek 
a sorban
nem tehetsz semmit 
lehajtott fejjel lépsz tovább 
a feltöredezett betonjárdán
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félsz a következő találkozástól 
legközelebb 
a piac felé kerülsz 
ahol csak a káposzta 
vörös vérén kell átgázolni 
viszed
barátodnak a bort
hogy együtt részegedjetek bele a múltba
a szocialista szövetség hetilapjába csomagolod
emlékeidet
és megbocsátod neki
hogy besúgott
amikor nem tehetett mást
nézed
hogy tekintete nyirkosodik 
mint estefelé 
a felakasztott ing 
kabát 
folyosója
mint az északnyugati országutak 
és ő eltűnik
a végtelen parcellák között 
tudod
hogy bezárkózik 
ha elmégy
és hogy már meghalni se jön  haza.
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P etri György: A büntetés

Ki tudja
mi lesz velem itt
vagyok
ennyi ami biztos.

Szuvas lyuk 
a halál őrlőfogán.

És
e ragyás szirten 
ha körülnézek 
a kiszáradt 
bokrok ágai közt 
csak
pókfonálba gabalyodott 
legyeket látok.

Eszelős bosszúálló 
idő ez 
és
mosollyá gyúródnék 
az aszottra szívott 
kitinpáncélok.

Egyre mélyebbek 
a föld ráncai.
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Milyen némán 
múlnak ki a 
bogarak 
és milyen 
hirtelen érik meg a 
büntetésre a bűn.
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Böndör Pál: Vérkép

Ujja hegyéről legurult egy vércsepp
a következőt
le akartam csókolni róla
de elfintorodott
és ez nekem elég volt ahhoz
hogy mégse tegyem.

Apró cseresznye a megfelelő rubrikába
egyik a másik után
így totóznak ma a világban.
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Baka István: Prédikátor-ének

lm két lélegzetvételed 
között a csend vagyunk uram!

A hajnal előtti mély sötét 
a bolydulás előtti nyugalom.

Sorsunkká dermed némaságod 
fordítsd ránk kegyelmed ha van!

Legyen legalább nesz 
csontjaink között 
ne néma roppanással törjünk meg 
koporsónk fölött.

A meggyötört arcú vizeknek 
is kín ha kiürült egek 
bámulnak vissza önmagukba 
és a hullámok 
vágytalan halszemek 
tükrei csak ezt lássuk eztán 
óvó tekinteted helyett?

Hömpölygő közönyt 
a homoktenger tenyerén.
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M int félig béna nyelv sajogva 
forgunk az éj szájüregében 
a sötétben
még motyogunk kemény fogakba 
ütközve túl minden reményen.

Kegyelmed utáni vágyunk 
elenyészik 
a tükörben.

Tárgyakká hűlnek a szavak 
és tömlöcfalakká a tárgyak.

Némán reccsent 
porrá 
a hullám
és szétszór közönyöd alatt 
bennünket s elfelejt e század.
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Szügyi Zoltán: V ándorének p ász to rfu ru lyára

Megkívántalak folyom.

Már régóta csak állóvizek 
és lomha hattyúk társaságában 
élek
ahol a nád az úr
és a tavibékák
buggyanó örvényei
lopnak időt a mozdulatlanságba.

Megkívántam 
arcod érintését 
szőke hetérám 
és
szoknyád hullámait is
ahogy a szürkülő
őszutóban
meglebbenti a szél
és mint a menekülő gyíkok árnyai
testeden végigfutnak
mialatt a lágy esőpermet
bearanyozza
homlokod.
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Tudom hegy fenyővidék a tenger is 
lángba borulhat mint egykoron Xerxész 
öröknek hitt palotája 
és bár mint a szoknyád hullámai 
vad szerelem a
miénk bölcsőm mégis tebenned ring 
mint öreg halászok csónakja 
recseg s fáradtak a hálók 
nádas holtágakba 
szöknek a halak.

M ert magamban olykor 
megkívánlak.

Látom ahogy 
titkon asztalom köré ülünk 
és mint a lemetszett hattyúnyak 
kés mered ránk a tálból 
és az állóvíz csendjében 
kései vonatfüttyöt hallgatunk.

Félénk gyíkjainkat nézzük 
lerészegedve
míg be nem kopog a virradat.
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Sziveri János: Ebzsoltár

A sok visszafogott emberállat 
minden reggel piacra jár 
pénztárcájukban csörgetik az aprót 
és vizslató szemmel figyelik ha valaki 
papírpénzzel fizet.

Pórázon ugatva él
a szakkönyvekben megverselt társadalom.

Köztük ha újra láthatnálak 
még egyszer ugyanúgy 
és ugyanott 
a templom előtt 
a buszmegállóban.

Am int éppen megpihentél 
hirtelen feltámad a szél.

Jó uram oh engedd csaholni bár 
a szerencsétleneket 
akik apróval fizetnek 
az utolsó doboz cigarettájukért.

Reszkető ebedet 
küldd legalább közénk
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hogy ebben a sötétben 
lásson és reszkessen helyettünk.

M int önmagát számba vevő leltár
minden nap
újraszámolom lábujjaim
mert a föld is legalább olyan messze került
szívünktől
mint a mennyország.

Ő rzi tested a meleget 
az a néhány papírfecni 
melyeket ki nem mondott 
szavakat fűztem sánta mondatokká.

Télen nyáron áthat 
a szél emléke.

M iért teremtettél szolgahűket 
mondd
m ért kellett bemocskolni 
a rég halott szolgák emlékét.

Láncos kutyákat 
sétáltatnak a főtereken.
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Szabadítsd fel őket 
legyenek rókák 
a piaci forgatagban 
ahol a tyúkot 
lopni könnyebb 
mint pénzért venni.

Fejezd be műved 
legyen hát minden sivatag!



Szünte len  kopogás







Bogdán József: S ugárkankalin

Sugárkankalin 
mondod 
a virágoskert 
örök változás
és a tujáfákon túli rozsdásodó vaskerítés 
már nem is tűnik olyan 
rémisztőnek 
a csillogó 
napfényben.

A juharvirág pelyhes
halványsárga csészéjét
már összetörte a nyár
és a barnuló sziromcserepek beleolvadnak
a földbe.

Sugárkankalin
mondod
és
ernyedt szirmait 
zsírfoltos 
zsoltáros- 
könyvedbe teszed.

Foglyul ejtett virágok 
énekelnek
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gyászénekeket
majd a téli estéken
és a rozsdás kerítésen kopaszodó
vadszőlőindák
lázadnak majd ellened.
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Krisztusok királyok ideológusok
mind megmondják
ma jól megmondják a magukét
és más csatákban megdicsőült zsarnokok
helyett ma felkapaszkodott
senkifiak
trónolnak az olümposz tetején 
mint selejtes műanyagflakonok 
a szemétdombon 
csillognak a rangjelzések 
csillagok és stráfok
a hősköltemények ázott papírjai közül 
döglegyek
röpködnek egyre a nagy kijárat felé
hogy a fényességen túl
beköphessék
az egykor imádott
ideológiák
oszladozó húscafatait
és ott m int meleg anyaméhben
biztonságban kuksoljanak
mígnem eljön az örök béke
a csendes tudatlanság
mely rosszabb akármely háborúnál.

Turczi István: Hatsoros vers a történelemről
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Tükörbe néz a táj fehér sötétté mélyül a 
távolság
a messzi folyóparti fák végtelen sora 
a szántó szemöldöke 
már csak sötét
keret és elenyész a mindenes kelléktár
biciklistül, öltönyöstül
füstje
imbolyog
cugban folyosón.

Keres a gladiátor jelm ezt követi 
farkastejen hizlalt ösztönét 
testén
bemattult mellvért csupaón amíg
a lángok között
a búzatáblás címer
tükörtojássá rogy és
merengek a kasza szón senki meg se
sejtheti
mi történt itt
csak azt
látja hát hogy elnyes hogy testem 
az élre vasalt nadrág felett 
derékban eldől.

Beszédes István: Követi csupaón mellvért
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K i hallja meg ha csobban a pincében a 
címer
a butikszagú
szennyes ahol lenn a vízóra áll pergőn 
és dobszóra masíroznak a patkánykölykök.
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Verebes Ernő: csigaház

Mint az ebihalak 
nádbarikádok között 
a holtág 
metánszagú 
sarában 
tudva hogy
innen csupán kiszáradni lehet 
megszökni soha 
ülök az üres szoba 
közepén 
a padlón
és egy régi fényképet bámulok 
mert
zárt ajtók között
nehéz mindig otthon lenni
és
hazamenni lehetetlen 
ha lidércfény lobban 
valahol a távolban 
megszökni nem lehet 
csak eltévedni.
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Bozsik Péter: Példázat

Fiatal korában apám 
az a n e m  ig a z i 

a k i c s a k  ú g y  ö rö k ö lt  

m in t  S z tá lin u n k  

a s z o c ia liz m u s t  

tit o k b a n  szo p o g a tta  

a p á lin k á t  

a s u f n i m ö g ö tt

és talán akkor döbbent rá először 
hogy az a 
hulljon a férgese 
szlogen
mégsem olyan egyértelmű 
m ert hátha a kukacok 
adják meg a szilva erejét.

Még látott vadgalambokat 
beleszédülni a cefrébe 
és azóta 
semmi 
de semmi 
sem meglepő 
csobban a madárka 
és ha tehetséges 
lehet még belőle 
kitömött békegalamb 
az almárium tetején.
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Elvétve itt ott 
körte
meg barackszagú 
a falu
a mesteremberek 
tüzet raknak 
az üst alá.

Én ha láttam is 
őket
ebben a köztes korban 
már nem tanítványok 
de még nem mesterek 
akik a földön hasalva 
fújják a lángokat.

M ár nem emlékszem rájuk 
szeretett jóakaróimra 
akik mást se tudtak 
mint dicsérni 
csak az rémlik
hogy nem gondolták komolyan.

Elfogyott körülöttük a tér 
megemeltük kalapunkat 
és rézgarasokkal tömött 
luca-pogácsánkkal 
zsebünkben 
egyik éjszaka 
átkapartuk magunkat 
a túloldalra.
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M int énekes madaram 
aki évekig fütyülte 
lágy selymes hangon 
az internacionálét 
majd egy koradélután 
selymes véres tollcsomókat 
hagyva a kalitka rácsai között 
kiröppent az ablakon.

A költészet körül 
gyülekezni kezdtek 
a szilvából kitagadott 
kukacok.

Ocsmány balkáni gerlék mindenütt 
és arra várnak
mikor nyitják fel a hordókat.
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Ladányi István: Vezessen!

A földből égi bogár mászik elő 
ez az első jel
valami nagyon nincs itt rendben.

Piros páncélpalástján régi jelek
fekete szurokkal mázolva
ha nem akartuk volna annyira görcsösen
elfelejteni a régit
most megfejthetnénk
letagadott őseink üzenetét.

Elindul 
lassan előre.

Talán ez az utolsó 
esély hogy megtudjuk 
mi történt.

Lábára selyemszálból 
láncot vertek 
nehogy elrepüljön 
idő előtt.

Hurkot vetek 
a legmagasabb fára 
onnan lehet csak igazán 
mélyre zuhanni.
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Szabó Palócz Attila: tíz miligramm

Zsörtölődni kár 
kedves barátom.

A köd a folyóparti fák lombjába kapaszkodott 
és a legkevésbé sem érdekli 
hogy a nyakkendős kopaszok 
már a világvégét jövendölik.

A reményre már késő 
várni
a búcsúcédulákat 
bankkötvényekbe fektettük 
hátha kamatozik.

Mert bűneink ugyebár szaporodnak 
és mint egykoron a pestisdoktorok 
most biztosítási ügynökök 
járják a ködös utcákat.

Kínrím eket nem keresek 
a kín nem rímel semmivel 
még önmagával sem 
hát
ideje volna hanyagolnom őket 
megmaradni az egyszerű soroknál.
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Prózába szedni az
ismeretlen katona emlékműve elé dobott
szonettkoszorúkat
mert prózai ez a köd
és a folyóparti fűzfa
lomha ágai sem látszanak már.

Könnyű lenne 
leszoknom róluk egyszerin.

A kínokról és rímekről
hogy megmaradjak csak prózai önmagam
és tűrni
ahogy engem is leszoktatnak 
a reményről és még 
sok egyébről rendben 
van.

Köd van.

És a kopaszok között 
nem lehet mást 
csak
hallgatni hallgatni 
mint a köd.

Csak hallgatni s elillanni csendben...
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Sándor Zoltán: Már megint

A z Isten a földön já rt  
mondták
végigsétált a nagyutcán 
csoda volt
nyomában fellángoltak a csipkebokrok 
a téren
az újságosbódé előtt megállt 
osztott valamit 
üres papírcetlit nyomott 
a bámészkodó emberek kezébe 
higgyetek
kezdetben volt a semmi 
nem sajnálom hogy 
átaludtam a napot.
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Orcsik Roland: Der letzte tourist in Europa

Gépek préselik 
a csirkéket 
nagyanyám 
tollpárnájából.

Ott 
a tojás 
hol
a klozet.

Még egy
coitus interruptus
se
állíthatja meg.

Robog a 
hon.

Épül a csirkegyár.
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Szögi Csaba: Egy hónap

Egy hónap hallgatás 
már ideje volt hogy 
pihenjen egy kicsit 
a betű 
a gép
a szüntelen
kopogás
zaját
lassan felemésztette a 
falióra
halk kattogása.

Egy hónap sok idő 
újra kell értelmezni 
mindent 
a mondatot 
a szót 
a betűt
és a kopogást.

Számomra nem vagy más 
mint a két koppanás közti 
csend
a zizegő némaság.
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Füstszagú, halott kő 
minden perc 
melyet 
porrá zúz 
a szüntelen 
kopogás.
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Froteuszi jatek

A túliratot irodalm i műfajkísérletként 2006-ban a zEtna 
webmagazin népszerűsítette meghívott kortárs költői 
segítségével (http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/104). 
Az egyetlen verset több szerző által újragondoló poétikai 
játék módszerét Tóbiás Krisztián megfordította, ő egyedül 
egészítette ki, látta el pótlásokkal, duzzasztotta föl, értékelte 
újra több szerző költői művét. Ezen szándéka olyannyira 
sikerült, hogy az eredeti szövegsorok nem váltak vendég
szöveggé költeményeiben, hanem tökéletesen integrá
lódtak Tóbiás költői világába és poétikájába. Úgy tűnik, 
m intha nem is ő folytatna próteuszi játékot, hanem a 
versekbe idézett szerzők öltenék fel az őket megidéző 
költő álarcát és idom ítanák soraikat Tóbiás verseihez. 
Egyebek közt e megfordított poétikai játék hozadéka a 
tökéletesen egymáshoz illeszkedő verssorok és a köztük 
megképződő harmonizált logikai kapcsolat, ami révén 
voltaképpen két műalkotás gazdagítja egymást, és a for
rásszövegeket magába olvasztó költői megszólalás új 
poétikai minőséget alkot.

A költői beszéd alaphangját az első túlirat, legismer
tebb keresztény imánk, a Miatyánk gazdag kiegészítése 
adja meg. Az etikai, morális, mindenekfölött emberi kér
dések körüljárása a következő versekben is hangsúlyos. 
A költő több évszázad magyar költészetéből választott 
alapszövegeket, és azokat egytől egyig a jelenkor embere 
által a világról, létről, emberi habitusról alkotott világ
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képpel felelteti meg. Ezen eljárás mentén kerül napvilágra 
az akár évszázadokkal korábban keletkezett költészeti 
alkotások időszerűsége, m indenkori időtálló mivolta, és 
bárm ennyire különösen hangzik: modernsége. Tóbiás 
Krisztián a versolvasás hermeneutikájából teremtett po
étikai alapvetést, mondhatnánk, versolvasó gyakorlatát, 
interpretációs készségét lombosította alkotómódszerré.

A költői játékból kibontakoztatott versteremtés véresen 
komoly poétikai gyakorlattá terebélyesedett a Túliratok 
szerzőjénél, aki hol frivol, hol profán, de leginkább ironi
kus a költeményekben megfogalmazott morális tartalm ak 
és a jelen realitásának szembesítése során.

Fekete J. József
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