
Simon Márton

derítő 

Ren Hangnak

Elölről kéne veled kezdenem, a legelejéről, egy fagyos lépcsőről,

rám nézel, tehát valamekkora kiszámítható valószínűséggel

vagyok, akkor már kiraknék a darabokból pár szót, leborult konyha-

szekrényből halászom ki az egyetlen épen maradt kávéscsészét,

a kezedbe adom és narancslét töltök bele, tessék, fényes és keserű,

semmi sem szép, minden csak fényes és keserű, ehhez most te állsz

a legközelebb, tessék, kezdj valamit azzal, aki fagyos arccal a meleg

szádra gondol, miközben a hajadnál fogva rángat, elölről kéne, annyit

mondani, nézd, mióta élek, kard hegye voltam egy kardnyelő gyomrában,

volna rá esély, hogy megérted, volna rá, valamekkora, kiszámítható,

hogy a hangod mélyén fekve végzem meztelenül, kontúrtalanul, darabokban,

a szemeimbe szúrt csillagszórókkal, elölről kéne kezdeni, körbevezetni,

nézd, ez a park csak azért van, hogy legyen hol sírnia a kakukknak,

nézd, ez a park csak azért van, hogy legyen hol széttépni a galambokat,

nézd, ez a cseresznyevirágokkal teli zacskó a gyomrom, összeilleszteni

a darabokat, olyan óvatosan, ahogy a tizedikről az ablakon át kidobott

lepkegyűjtemény zuhan, ahogy énekesmadarakkal tölti ki testnyílásaid az álom,

elölről kéne kezdenem, veled, elölről, egy fagyos ablakpárkányról,

emlékeket követelni, azt mondani, őszinteség, és a számra ültetni,

beleélvezni az itt felejtett kesztyűdbe, a legelejéről kéne, csinálni

egy legelejét, összeragasztani a darabokból, mert rám nézel

a valamekkora sötétben, és más nincs, csak a semmire felriadások,

csak a daráló, meg a nejlonzsák, meg a polip, ami messze innen őshonos,

ott legtöbbször élve fogyasztják, ami harminc éve a torkomban él.

Deres Kornélia

vízlények 

Nem kell hozzá más, csak a napfény tökéletes, törött szöge.

Legyen álom és fehér kőlapokat izzítson a nap, a nyugágyon

túl három emberméretű kád. Vagy medence.

Bennük uszonyosok egy múlt időből: delfinnek

nézném őket. Eltagadott fájdalmakhoz kötődnek.

Ebben a szögben a nap épp a koponya tetejét éri:

arányos bizsergés. Leválásra készülünk.

A rendszerszintű problémák nem állnak meg

az egó határán. Traumaismétlésnek hívják.

A síkos testűek belakják az agyvizeket, kíméletlen

lubickolás megy ott. Szemét halak.

Kifogni őket: hentesmunka. Kádba nem vágynak.

Fáj nekik a reflektor, fáj lenni nyelvivé.

Elveszem tőlük a tengert, a kékeket el,

és a bújást. Egy fejben ennyien mégsem

élhetünk. Jön értük a tisztánlátó forróság.

Bontott halak, kiúsztok a tarkó alól,

idézőjelek közé. És még tovább.

Nagy Márta Júlia

a köztéri szobor balladája 

Az engem szánók elbeszéléseiben

gyengének tűnök és puhának,

mint a lágy szurok.

Hüllőszemekkel pislogok

az autópálya délibábjára.

Tótágast áll a templomtorony,

akkor még nem tudom a tér nevét.

Nem akart beszippantani

az a forró tölcsér, amelyben egy lakótelepi lakás

kiselejtezett tárgyai pörögtek –

rozsdás merülőforraló,

neonszínű hűtőtáska,

elszáradt filodendron.

Várom, hogy felpuhuljon az aszfalt,

belemélyesszem a mocskos kis tenyerem,

aztán megszilárduljunk.

Mindenki hazudott. Így lesznek a szobrok.

Biró Krisztián

[forgalom] 

Egy tenyér vörösre vált, mint

akinek felvágták a csuklóját,

elindulnak előttem az autók.

Mihez kezdjek a lábaimmal ezen

a féktávnyi helyen? Két ellentétes

irányú sáv, tőlem ugyanannyira,

egyiket sem érdekli, hogy utol

kell érnem a pulzusom. Legutóbb

akkor voltam ilyen mozdulatlan,

amikor egy bivalycsorda szaladt 

keresztbe az autópályán. Amíg

mindkét lámpa piros, azt a csordát

nyugtatom.

Lapis József

meridián 

Lassan öltözünk fel,

mint akinek célja a gyász,

a köd hézagainak kitöltése.

Cserepes ujjbegyek

törődnek

a gombokkal.

Ösvényt akarunk vágni a szürkületbe,

metszeni ágait a télnek.

Imbolygunk a molekulák közt.

A pillanat ráfeszül a légre,

s mint a januári hó, keményedik, szürkül.

Sűrűsödik benne a hideg.

—

Sétánknak hamar vége szakad.

Lehajolok a porhoz,

ujjam a cipőm talpát éri.

Nem kopott annyit,

mint amennyit öregedett a szívizom.

—

Szavaink hullanak, mint erdeinkben a vadak.

Szennyező emlékünk a földbe szivárog,

vízbe, nádba, mezők harmatába.

Meddig tart, míg kiürülünk a vidékből.

Míg kitisztálkodik belőlünk a táj.

Míg már hiány sem lesz a létezés.

Ki fogja két kezébe a hitet,

s mint becses tárgyat, összetöri.

Foszlik a kéreg a fán,

kásásodik körülöttünk az idő.

Korpa Tamás

2 db példabeszéd az érkezésről 

3 db példabeszéd az érkezésről

egy óriásira nőtt molylepke próbálgatja szétfeszíteni odabent

terepszín szárnyait.

ám mivel nincs elég helye hozzá, lesöpri a konyhapultról

az étkészletet és az ablakpárkányon átteleltetett

aprócska órát.

mikor benyitsz:

szempilláid összekulcsolódnak, majd szétfeszülnek:

szemeid gyömöszölik magukba a látványt.

de nem sietsz.

kiemeled a szekrényből a molyjárta kosztümöt,

befekteted az első zsákba.

elszorítod a védtelen zsák száját.

az E58-as útról letérve az erdő peremén az építési törmelékre

szórod a törékennyé rágott bíborvörös ruhát. –

ismerős rádióadás szól a közelben.

egy régtől özvegy meggyfa lombja ejtette foglyul,

azóta benne szól.

aláállsz és – csak nyugodtan – hallgatod.

—

formaldehidben őrzött angyalszárnyakból nyílt kiállítás

a včeláre-i helytörténeti múzeumban.

szárnyak, amikre ujjal mutogatnak.

—

fekete furgonokban érkezett meg a talaj

az elrojtosodott szélű csontkopár Jelení vrch-re.

finom tálcákon hordták fel az üres mészkőívre.

ott haladt el a menet, ahol díszburkolatot kapott az özvegy

meggyfa első haláltusájának helye.

néhány éven át itt gyerekeskedik a talaj.

míg a szél összekaszabolja és bevagonírozza öblös kaspójába, 

a völgybe.

jó ideig ingázni próbál sírkertről sírkertre.

de egy télikertben tölti magányosan nyugdíjas éveit.

holnap még, visszatérünk rád – filigrán ujjaiddal összejárkálod, 

hitegeted cirógatod a talajt.

Mohácsi Balázs

néhány megjegyzés a költeményépítés kérdéséhez 

vivát, bagi zsolt!

az összes gumikacsázások között a leggyakorlatiasabb kalapács a költészet. a költeményépítő 

mérnöki elmével konstruál, a valóság vasgerendáihoz tüdőzi a kohót, építményéért nemcsak 

tervével, hanem húsával is felel. a költeményépítő közvetlenül költeményt épít, de közvet-

ve hatást harsonázik az ember egyéni és társadalmi szorzótábláinak. az egyes téglák és az  

épületek vizsgáin is ő felel. a költeményépítő csakis a többiekkel együtt issza napjaink diétás 

kóláját.

a tegnap költeményépítője még fenntartás nélkül a megfelelő ajtókon kopogtatott, holnap már, 

bárha ma még a félszemű komondorok protekciórendjében pocsolyázunk, az ember feszített 

víztükréért kell edzenünk. a holnap költeményépítője nemcsak mesteresen vakolni akar, 

hanem mint gerincének tudatában levő ember a társadalom szomorújátékában szerepet is 

vállal, s ezt a szerepét embertársai aranyfogaiért gumikacsáztatja. számára a költemény már 

nem lehet csak vasbetonbunker a szervilizmus szeszélyes szemfogaival szemben, sokkal 

többnek kell, hogy tekintse, hiszen a betűlegelőkön ezerféle betegségnek és konfliktusnak 

sertéshizlaldái romoskodnak, de közöttük a fizikai egészség és a szellemi kulturáltság zölde-

nergiái is ott nyőgetik a multiinstrumentalitás basszusfurulyáit, mint john paul jones.

a költeményépítő tehát ne csak költeményt építsen, hanem az embernek zöldfalú, kanapés, 

kasmírszférájú otthont. ahol maradni és ahova hazatérni akar, mert számára nincs más 

angolvécé, se zuhanykabin a nagyvilágon e kívül. hiszen a költeményhez mindenkinek  

veleszületett joga van, de nem kapható gyorsfagyasztva a mirelites pultban, puhán a sarki 

péknél, forró zsírtól csöpögőn a vásárcsarnokbeli lángososnál. a haza költeménye csak 

közösen építhető föl; elve nem az esetlegesség, hanem a szükségszerűség. de az otthon százas 

szege nem jelenti, hogy saját rögünket bármilyen értelemben ki kellene tüntetnünk.

mert a költeményépítő az általános gerinctelenség közepette is feszíti derekát. egzakt tudással, 

idő- és anyagtakarékossággal az embernek építsen. hazát, várost, társadalmat.

ha egy vonalban vannak a szíved meg az agyad: fel! fel!

Fenyvesi Orsolya

nyári éjszaka hárpiával 

leültünk a nyár partján egy padra

fantasztikus itt végre a természetben mondtad

sötét van válaszoltam

és egy szóból rengeteg fakad

ne haragudj amiért én ilyen eposzi hangulatban

2016-ban ez kétségkívül hisztéria

a csillagok! igen körül vagyunk véve

hemzsegnek itt hol olyan jó kilátás nyílik

az időre a mitikus szörnyek

és pislogtam az oltalmazó lámpafénybe

míg te az ölemet markoltad és a halál – nem!

ez csak a látható univerzum –

az a locsolócső mintha egy kígyó lenne

igen ne haragudj tényleg hatalmas hiba volt

beleharapni abba a gyümölcsbe

de itt otthon vagyunk

a természetben

nem hiszem nem látod

a minotauruszt annak a fának a tövében?

ne gondolj rá megcsókollak

valami vagy valaki szuszog és kurvára remélem

hogy nem az a griffmadár-

ra emlékeztető szobor

ez egy gyönyörű nyári este

te is nyári gyerek vagy

emlékezz

nagyon sötét van

menjünk be anyádhoz és ébresszük fel

a világosban jobb lesz?

igen mert körül vagyunk véve

hemzsegnek itt a mitikus szörnyek

és nem vagyunk se hősök se istenek

vigyázz majdnem beleléptél egy gödörbe

és ahogy hátrafelé haladunk az időben

lehetünk csak pusztán élőlények

nem értelek

mert kezdetben voltunk hasonlóak

én behúzódok a világosságba

maradsz? maradj!

Kerber Balázs

az iránytű nyelvei 

Kirakni világrészeket, ide és oda is egy gömb. 

Forognak maguk körül, mint a régi jelek, 

csillag, háztömb, szemöldök, határ a vízen,

sárdarabok rendeződnek, a szellős ég,

minden dombhát, rajzokon az ismeretlen

sziget, torony-karmok, uszonyok csapnak

a négyzethálón. Összeszerelni egy térképet.

Hajók dülöngélnek a forgácsok között,

ölelő földnyelvek. Megnevezni a hullámokat,

áthaladni minden tarajon. A taraj szava,

a sok víz, a tenger, nyúló kar, legyen

vasmacska, egyszerű, fehér a levegő, mint

egy talp. Csíkok futnak a habokon, sziklák,

sziklafoltok, lilába süppedt tájak, terjed

a gyűrődés, mint a zsinór, erek a papíron.

Brokkoli lombja, folyóféleségek, kémlelni

a levelek közül, fel, le, megadott irányokba,

egy polcról lenézni, egy szó közepén lenni,

onnan lógni, mint a plafonról, benn

a szerkezetben, onnan látni. A szót egy

másik nyelven magyarázni, koronaalakba

rendezni a jelentést, csoportosítani a jellemzőket,

itt a pók összes lába. Vonalak, számok

a könyvborítón. A gömböket elválasztó

távolság, a gömbök ijesztő nagysága,

óceánsávok, egy-egy halfarok, sötétkék

ponyván a márkanév betűi és a Föld,

minden kontinens síléc.

—

Rawa király dombjai, csövekből bújnak elő

a barátok, épülnek a kastélyok, Rawa udvari

pompája. Egy-egy játékasztal, a kártyákon

peregnek az arcok, hol a kapitány, hol az

uniformis, hol a monitor, a remegő ég. Kélnek

oszlopok és magas falak, hosszú haj hullása,

szemnyíl. Rawa tekintete, történetei, jégen,

hangyalepte ösvényen, mélyvízben, néha

ellenség, néha szerencsetallér tűnik fel az úton.

Kígyóznak a szobaszámok, körfolyosók,

nyelvüket öltik a teraszok, vöröslenek

a tetőcserepek. Ajtószárnyak, hullámos

jogarok és husángok, az őrök fején pár

pihe. Iratokat pecsételni a Nagy Teremben,

valaki érkezik a mezőkön át. Bezárkózni

vagy a városba menni, könyvek a paplanon,

szökőkút a főtéren. Járni a páncélok között.

Szél, márvány. Rawa intésére gomba terem,

lények ugranak elő a fiókból, repdesnek a

szekrényben a ruhák. Új zugok, dobozok,

tányérok keletkeznek, szobáját tervezi

a király. Sisak hatféle színben. Választható

nadrág. Rawa egy világatlaszt lapozgat,

földrészek orra, könyöke, hajló karja

a sima kékben, közel a tarajos iránytűhöz,

nyilak lövellnek a habokba. Kis koronák

ülnek, közel a kezdőbetűkhöz, É, D, K,

NY. Ott a föld lenyúlik, erdők csorognak,

hosszan lóg a félsziget, messze fenn hegyek

terülnek, amott egy fecni a vízen, két fa

szökken a közepén, a sziget neve a lombon

fekszik. Tanyát ütnek a telepesek,

város kanyarog a partokon. Rawa bábukat

tologat, lépésenként egy kép, napfény

minden fej körül. Kapkodnak a növények.

A barátok hosszú szalagok, szem villan

a vitorlán, a test nyújtózik, mint a nyak,

a kéz rakja a követ. Épületek kockái,

sötét rések, fehér kiterjedés. Nád, torony,

egy nő arca, lapköteg, kard, földnyelv.
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„Amikor egyértelműen letisztult/létrejött bennem az igény/döntés, 

hogy feladva/elhagyva minden más műfajt, ennek az egynek szen-

teljem az időm jelentős részét. Egy metódust használva inkább a 

jelentéstartamra figyelni. Gondolkodni egy problémakörön, egész 

nap, még az álmokban is prezentálni. Bemenni a műterembe, ránéz- 

ni egy tiszta felületre, megfogni a tusos ecsetet és pár vonallal meg-

fogalmazni. Majd pár perc után a kész munkát félretenni és már 

egy biztos ezt akarom, vagy nem, felfogással/hozzáállással javíta- 

ni/nekilátni a következőnek. Az egyszeriség és spontaneitás élmé-

nyét hajszolni. Méretet váltani, helyet változtatni, eszközt keresni.”

(Bánfi Brigi)

„Álmunkban láttuk a tenger alatti termet,

A sellőket, akik rőt koszorúkat adtak,

S megfulladunk, ha majd emberek hívogatnak.”

(T.S. Eliot)

Mezei Gábor

liget 

lapulevél nő a fasoron. a platán az útra

bólint, nehéz csapásra lelni végre a ligetig.

felfedni lassan, a járdatestet. az aszfalt

tömbjét. liget zúgását, a dérfestette sétány

ereit. a füvet. ott fekszik oldalt, a fűben.

egész éjjel. nem pislog, néz arra épp amerre

érkezel. fehér lapot nyújt át. a fehér lapon

gyakran ismételt mondataid. sokszor jársz

itt, körbe-körbe pumpálja a levél a nedveit.


