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ÉBERT TIBOR 

CSALLÓKÖZI USZADÉKFÁK 

Nagy Gáspárnak 

Látom az arcod 
kifaragható még(?) 

kifaragható az egyenes 
két pontja nélkül)?) 

kifaragható a kör 
ha önmagába görbülete 
vissza nem tér(?) 

kifaragható a messziség 
szemüregek kiszúrt 

nézésével(?) 

kifaragható a párhuzam 
egyenesek híján)?) 

kifaragható a fa iszap 
homokszemcsék)?) 
kifaraghatók vagytok 
csallóközi uszadékfák 
mert kifaragható 
a kifaraghatatlan)?) 

látom a homlokot 
kifaraghaták még gondolataid)?) 

kifaragható a folyó 
parttalanul)?) 

kifaragható 
múltját elveszítvén 
történelme)?) 

kifaragható a mozgás 
mozdulatlansággal)?) 

a dómok tornya kifaragható 
magasságok helyett 
irányt változtatva 
ha mélységekbe süllyed)?) 

ÉBERT TIBOR VERSE 



26 PANNON 

kifaragható 
az értelem eszmélet 
szó beszéd hang bölcsődal 
ha csönd(?) 

kifaragható a némaság 
az emlékezés 
felejtés moccanássai 
a belenyugvás 
csöndek szitálnak)?) 

kifaragható a fogalom 
ha elvesztette fogalmát)?) 

kifaraghatók vagyok 
csallóközi uszadékfák 
ha kifaraghatatlan 
a kifaragható)?) 

KELEMEN LAJOS 

GETSEMÁNÉ 

„aludva találó őket" 
Lk 22, 45 

Órákba telhet mire tiéid 
vacsora abbamaradt imádkozás után 
álmukból végre 
ébredezni kezdenek 

veríték vér súlyos aromáját érzékelik 

a kinyilvánítás 
mégis az lehet most ha láttatod 
ki térdel a kerti éjfél 
a megvilágosodott szenvedés fényében 
már mint sérthetetlen 
lélek tárulkozik 
várja a készülő napot 

tudva Isten nem ítél unos-untalan 

csak egyszer próba tárgya vehető-e 
egy név alá 
mindenek gyötrelme 
megváltása 
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SZIGETVILÁG 

Egy kis melegért 
ereszkedem le az öbölhasadékba -
nézni: a szomszéd 
szigetbirtokon pár parázsló 
széndarab fölé te köhécselve 
megint lángocskát bűvölsz 
elég hozzád csak átpillantanom 
és fölfűlök -
nap mint nap mit égetsz vajon 
hisz a horizont egész tere 
sós víz csupán meg 
karsztosodó zátonyok - bízol azért 
a messzibb kucorgók magányuk grottájában 
veszik tán mégis a jelet? 
jő előbb-utóbb 
társul árvaságodhoz új hajótörött úszik 
majd látod: 
ököllel üti a habot - mért 
mi ne tudnánk? ha altatva is bennünk 
a pillanat mikor 
választani kellett -
úgy voltunk: vagy a tengerfenék 
vagy a puszta sziklaalap 

IZSÁK 

Tövisek közé a szövevénybe 
(várt remélt helyettesítőm) kerül majd 
később is újra egy kos? -

aztán is még egy mindig akad 

a rituálé okán engedelmes 
áldozatok 
végtére hosszú sora óv 
furán ápolt folyamatosság: hogy nem én 
egyre csak a másik 
a kéve rőzse lángcsóvái közt 

s muszáj lelkem javára 
megint elégnie? 
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