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az én Istenem azzal tüntet,
sokadmagával egyedül megy,
az ô zászlaja minden zászló,
az ô zászlaja mit sem ártó,

nem a színe hív, csak a fénye,
hogy jöjjetek színe elébe.
Az én hazámat összefûzi,
amikor zászlaját kitûzi.

Jónás Tamás

AZ ÉLET ÚTJÁNAK FELÉN

a célok almáit leráztam a fáról
kimagoztam ôket fel is szeleteltem
kivágtam a fákat is már csak én
pompázom korgó suta kertben
a mákokat szétszórtam fekete tudás
üres kertben nincsen bál se árulás
felnéztem az égre ingben volt kék ingben 
kezet fogott velem rongyos idegennel 
játszott rajtam kíváncsian 
mint négyéves okos fiam 
életében elôször gombokkal a liftben

NÓTA KETTÔ, HÁROM...

Az én babám bátor baba.
A két szemem az otthona.
Négycsillagos szekértestünk
majd szétesik, ha veszekszünk.

Volt egy másik, nagy pocsolya.
Hiába volt szép mosolya.
Addig ütött, addig kínzott,
míg börtönbe nem taszított.



856 • Ijjas Tamás: Levél a jelképek erdejébôl, azon is túl, madarakkal

Két fiamnak édesanyja,
neki sincs már híre, hamva.
Ôt ölelem, ha a kicsit,
nagy fiamból is ô kacsint.

Bátorságom beteg madár,
nem repül túl magasra már.
Bôsz Ádria a szerelmem.
Megérkezni el kell mennem.

Ijjas Tamás

LEVÉL A JELKÉPEK ERDEJÉBÔL, 
AZON IS TÚL, MADARAKKAL

Finy Petrának

Petra, Te, aki anyabörtönné írtad át Kômíves
Kelemennét, és tudod, hogy hogyan forog
a test mélyén, mint betonkeverôben az élet,
hogyan vonja ki a kalciumot a csontból a vár
és a váróterem, hogyan konyul le a terhesség
alatt a petefészek, mint a terhét földre rakó
ejtôernyô, igen, a petefészek, ami egyszerre
emlékeztet a sztetoszkópra és a Vénusz
légycsapójára, Te érteni fogod a Higiénia-házat,
ahol lakom. Itt az éjszakát lágyságjel zárja,
mint az orosz nyelv éjjelét is, és vagy letépik
a paplant az alvóról, ahogy sebrôl a ragtapaszt,
vagy magától lesiklik, ahogy ernyedt hímtagról
az óvszer. A lágyságjel, ez a sárig hasú
kígyó, az ágy alá csúszik. És felsziszeg
a reggel, kalciumtabletta egy pohár vízben,
és az elkékült nyelv galambbegyében
szorgalmasan dolgoznak az udvari
szertartás varrógéptûi. A király meztelen,
az ablaknégyszög galambszínû, olyan kék,
mint egy süldô lány emlékkönyvének lapjai.

Odalent az utcaszinten két lehetôséget építettek
a házba. Mindkettô anyaméh, mindkettô zsákbamacska,
tulajdonképpen ikrek is, de leginkább csak úgy, mint




