
20 SZEMLE 21SZEMLE

Balázs Imre József

EGY NAP

„Egy nap jött és halkan sütött nekem” 

(Palasovszky Ödön)

Nem vágytam másra, csak a fényre,
ott ültem a félhomályban, vártam valamit.
Gyújtsd föl a villanyt, mondták,
nem fog fájni, nyújtózz a kapcsolóig,
ennyi az egész.

Nem vágytam semmire, csak ültem,
vártam, hogy ne zavarjon az érzékelés,
vártam, hogy nőjek már akkorára,
amíg nem férek bele a sötétbe,
itt-ott kilógnak a végtagjaim vagy a fejem,
úgy gondoltam, az már valami,
úgy gondoltam, az már valami lesz.

Parnasszus, 2011/1.

(Balázs Imre József 1976-ban született Székelyudvarhelyen. Ver-
set és esszét ír. József Attila-díjas.)

Komálovics Zoltán

A HARMADIK

Egyszer hozzánk ér az Úr.
Pontosítja a szögeket az árnyék
És a test között.

Ki lép a legutolsó nyomba
Legmélyén súlya erejének?
Eget ránt magával érkezése,
A távozás majdnem észrevétlen.

Elég egy kéz a legutolsó térben
Megtörni a szív szünetének csendjét.
Az eső verte hideg ujjak ébredése
Nem több, mint mi vagyunk.

A test benned folytatódik,
Hiába hever egy másikon.
Hármunk közt hozzád legközelebb,
Külső pontjai némák.

A hullás levélben lehet öntudatlan,
Lassan lerakódik fentről a földre.
Könnyű a nehézzel összeérni,
Avar lenni megadás nélkül,
Huzatos őszben remegő pernye.

Más az összeroskadás.
Egy sóhaj a test rianása,
Míg átrándul fentről a lentbe.
Az eget rántja magával,
Marokkal tépi a kéket,
Amikor hullik az ember.
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Vízfoszlány uszadéka,
Maga is felhő. Levegőtlen sóhaj
Egy súly erejének mélyén.
Jut belőle neked, istenem.

Egyszer hozzánk ér az Úr.
És pontosítja a szögeket az árnyék
És a test között.

Tiéd az elsőbbség.

Műhely, 2011/2.

(Komálovics Zoltán 1964-ben született Szombathelyen. Verset ír.)

Falusi Márton

ITTHON VAGYOK 
EBBEN A NYÁRBAN

Itthon vagyok ebben a nyárban,
haza már csak évszakhoz térhetek,
mi nem mutatkozik földön és égen,
kövek pórusain, az idő tágulásán,
a lecsukódó Nap fényszűkületén,
ha besűrűsödik a természet,
mint égetett szesztől a vér.

Törülközőm körül bogarak tülekednek,
autók szorulnak a füredi lehajtóba,
jönnek utánam jönnének értem,
ha másként nem,
hát velem tömnék be a meg-megeredő forgalmat.
Annyit folyatom mosolyomat a kedvükért,
hogy kiürül a testem,
ádámcsutkám üres torkomban kotyog,
és a beszáradt rózsaszárba
dugaszolt bimbót
sem húzza ki a hő spirálja.

Töltenek-e a tiszteletemre
az elcsorgó gyökerek zöldjéből,
vagy csak a holtak fekete vérével
köthetek szerződést?
Sátrukat felverő, rivális kofák,
a pókok között elférek-e?
Kínálnak-e hellyel a bárpultra görnyedők,
kik mind a testvéreim,
és hiába nyúlkálok asszonyaik szoknyája alá,
nem döfik belém a kést?




