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PANNON
MÉHES KÁROLY
A TÉLI TERMÉS
A fél is érlel valamit,
mint a nyár a zúgó kalászt. Hogy zúgnak
a csontok, s dobol minden eleven koponya!
Pislákol a fény, lóbálja a földet
az ég; és a hidegnek nevezett, mint
egy ijesztő óra számlapja, melyről
vandál kezek lecsupálnak minden mutatót!
Ó, a hideg persze jó is - tanít, üdvözöl,
emlékezésre serkent. Egy kivörösödött
kéz, mely morzsolja a hideget, golyó
vá gyúrja és közben kacag - egy kéz!
És minden egyéb, a gyökeres iszonyat,
a féktelenség és az el nem tömeszelt
rések abban a hitben erősítenek meg,
hogy tél, ezek a napok, oly fontosak,
annyi minden történik velünk,
szinte észrevétlen.

SZELES JÓZSEF

VÁZLAT
Zörrenéstelen a csend,
csupán a fagyott mosoly csikorog,
mint szemétkupacban az elhagyott üveg.
*

Feketére festve az éjszaka,
csillagtalan a vakablaka.
Vadászatra indul egy vörös kandúr,
sok a zsivány, de kevés a pandúr.
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Az étteremben füst, csavargó szél, koldus
tarisznyák: asztalokon zónapörkölt,
amott egy másik asztalon pirosra főtt rák,
az utcáról benéznek a felöltözött kurvák.
Felsír egy árva hegedű - az ember nem tud
megszólalni: a torkában érez valamit,
sem lenyelni, sem kiköpni nem lehet ezt a „hazait".

GALAMBOSI LÁSZLÓ

ÖRÖKLÉT
1.

Kigyúl talán múltadat idézve
néhány csokor, gyertya izzó fénye.
Fejfádon a varjú üldögélve,
görnyedt háttal bámul hóesésbe.
Körötted a mélyben hallgatóznak
sokan, őket rég hozta a csónak.
Kháron lökte sötétből sötétbe
valamennyit. Szeráf énekére
várakozva: vágyod Isten hangját,
túlvilági kápolna harangját.
Füled röggel hiába tömködték:
zene hajlik szívedre. Öröklét.
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2.
Látod a Szűz fölsugárzó arcát,
magasztalják fehér kendős rózsák.
Ül a Fiú mellett, égi kertek
sövényei aranyban zizegnek.
Fürkészik a távol tarka rendjét,
hullámozva ring a végtelenség.
Csillag ébred, megpendíti húrját,
kürtjeiket arkangyalok fújják.
Tudják, hogy a föltámadás napja
messze még, de a nagy virradatra
készülni kell. Mikor kivirágzik
a menny összes ága, sorba állit
mindenkit az Atya: kárhozatra
taszít bűnöst. A jót átkarolja.
Csodálod a Fogadás Keresztjét:
zene hajlik szívedre. Öröklét.
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