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&
Bevezetés az életbe:
apámtól – útravalóul – 
két pofont kaptam.
Kicsit megszédültem.
Dominus vobiscum.
Voltak, voltak bűneim.
Megbántam. Aztán átadtam 
magam a szeretetnek. 
Már hangolt a zenekar:
I Can’t Get No.

&
Vadnak születtünk.
Bagolynak, verébnek.
Gödénynek, vöcsöknek.
Aki nem hiszi, annak elmondom röviden: 
a valóság nagy. Nagyobb, mint gondolnánk.
De mindjárt ráküldök egy vírusirtót!

&
Minden csak folytatódik.
A fény által, sok minden. 
Mennyi minden összejön,
és mégse jön össze úgy, 
ahogy kellene. 
De kellene? 
Sok minden.

&
Csókolom, 
én csak várom a napfelkeltét, csak 
nézem a szórakozni vágyó publikumot, 
és éppen nem jut eszembe semmi. 
Valaki azt mondta: ami szép, nehéz.
Nincs szavam. Folyik a harc 
a látvány és az értelem között. 
Gyümölcsöt oltanak az asszonyok,
tavaszt várnak a madarak.
Különben jól érzem magam,
csókolom. Megvagyok.
Kicsit terrorizálom magamat: 
Be-happy-terror!

&
Tavasz, nyár, szerelem.
Minden csak folytatódik.
A világ általában jó, 
csak csetlünk, 
botlunk a látványától.
A világ jó, csak tele van 
rossz szórenddel, háborúval
és a vér illatával.

&
Alig van szó, arra mit érzünk.
Van, hogy mondanánk, 
de a legtökéletesebb pillanatban
elcsuklik a hangunk. 
Rendet kellene vágni.
Csak menni kellene, előre.
Elhúzni a felkelő nap házába 
vagy a pokolba, de az út 
még nincs kiaszfaltozva.

&
Boldogság tanyázott a híd alatt.
Önfeledten szállt a korom és az aeroszol.
Felettünk az idő, csillagról csillagra lépdelt. 
Tenyerünkben darabokra hullt a szépség.
Big Blues Mama – Back to the USSR.
Megyünk vissza a jövőbe.
Amíg lehet, maradunk.
A határokat ostromoljuk, oda,
oda vágyunk, hová nem lehet.

Fiatal költők versei, Gelencsér Milán 
ajánlásával
Csete Soma idén érettségizett, de a hangjában már nem csak a más hangok közötti tájékozottság, hanem a 
szelektálás is megmutatkozik. Egyelőre óvatosan, szikárabban kapcsolódik a divatos kortárs versnyelvhez. 
Kombinatorikusan. Örülök, hogy az elsők között mutathatom meg az olvasóknak és kíváncsian várom (többek 
között ilyen sorok miatt: „a gyermek már rég otthagyta a kerítést / a magával vitt rácsokat pedig eldobálta / mert 
fognia kellett a kezed”), hova fejlődnek ezek a versek.  

Csete Soma

az építész
1
egy hatalmas várost tervezek bele a semmibe
mértanilag tökéleteset
párhuzamosok derékszögek tánca
tervrajz feszül most már a horizontig

2
és akkor nekiállok
mint játékos a kockákat hintem el a házakat
szétfeszítem a hidakat a folyóm fölé
templomok és pályaudvarok közt lépkedem
ujjam nyomán nyílnak a fák
parkokat hányok ide-oda
fogpiszkálómból óratorony lesz a főtérre
mi üres morzsás tányérom csupán
gyertek emberek gyertek
hisz nektek csináltam mindent
lakjátok be művem
és jönnek és jönnek
nyüzsgő kassá deformálják városom
de így van rendjén ez

3
négyemeletes ház egyik erkélyéről
most zsivaj hallik ki
üvegcsörrenés dugópukkanás 
krémes zongoraszó



27

gyufa kerestetik
nincs senkinél hát kérem így nem lehet rágyújtani
már rohannék is vágtáznék felfelé hozzájuk
megnyúlnak a falak összetöpörödöm
pedig tényleg szaladnék teli tüdőből
oly távoli már az erkély
gyufa is került valahonnét 

4
utazás zajai monoton köröttem
szemem felcsillan
tán a horizonton már a városhatár sötétlik

beszélgetések
tél

kéményszag csapja meg orrunk
már megint tél lesz? kérded
bólintok
és némán lépdelünk tovább
az erdő felé

elkéstél

már csak elbújni tudok szavaink mögé
mint gyermekkoromban a kerítés rácsaihoz
mikor anyámat vártam
hogy megérkezzen értem az óvodába
kezében kistestvéremmel
sosem volt kistestvérem
kicsit elkéstél
a gyermek már rég otthagyta a kerítést
a magával vitt rácsokat pedig eldobálta
mert fognia kellett a kezed

sövény- és fűnyírás

azért a legrosszabb veled beszélgetni
mert nem tudom hogy te is érzed-e előre
az elvesztegetett évek súlyát

hátrahagyások

amikor elmész úgy hagyod 
a mosogatóban a kávésbögrét
mint ahogyan én hagyom hátra
neked szenvtelenül a válaszaim
hogy te buzgón összeszedegesd őket
te is tudod nem kellesz már ide
elmosogattalak és gondosan
magamban elrendeztelek
téged őrző nyikorgó szekrény

tavasz

az erdőben még tél
van tábortűz is
ég minek sietni

Vajna Ádám nem első közlő a Pannon Tükörnél – a lap rendszeres olvasója az első világháborús különszámban 
már találkozhatott a nevével. Akkor olyan alkalmi verssel mutatkozott be, aminek a Zalai Hírlap is idézte a 
sorait. Ugyanakkor szilárd meggyőződésem, hogy Ádámot feltétlenül olvasni kell akkor is, amikor saját témákat 
dolgoz fel és saját problémákkal birkózik. Mert képérzékeny és formabiztos, és finom iróniával roncsolja a 

szentimentalizmust. Igazolja a következő két vers.

Vajna Ádám

Mélabú esete a buszállomáson
őszhajú nénik beszélgetnek
a buszállomáson a jó szagú
lángosukat pajzsokként tartva
és arra jár sörével Mélabú

a hófehér kabátja szürke
a fekete szakálla őszülő
most megáll és mindenki ránéz
kisfiú, hentes, nevelőszülő

de a nénik tovább pletykálnak
és a közönség érzi baj lesz itt
és félnek hisz szeretik hősünk
mint gyerekként a hűséges Lassie-t

de nincs baj, csak sörízű hangján
megjegyzi Mélabú mellékesen:
a csajokat rögtön hazakísérem
csak a hazát mutassák meg nekem

Cordyceps fungus
A tévénkben éjfél után már csak
David Attenborough beszél egy gombafajról,
amely érintés nélkül a levegőben terjed,
beszivárog gyanútlan rovarokba,
és átveszi az irányítást az idegeik fölött.

Mutatják, ahogy szerencsétlen hangya
mászik felfelé az ágakon,
majd egyszer csak erősen rászorít.

És ebben a pillanatban megtörténik a csoda
– David Attenborough is elhallgat –:
felgyorsított videón látjuk, ahogy
valami átszakítja a fejnél a kitint,
a magasba tör és hetekig nő,
míg végül a rég kiszáradt testből,
kifejlődik egy komplett gomba,
vígan él, keresi az újabb áldozatokat,
és képes teljes kolóniákat kiirtani.

A tévénket ekkor kikapcsoljuk, 
de én hiába próbálok elaludni,
mert a levegővételeidben még mindig azt hallom,
ahogy David Attenborough a zárszavakat suttogja: 
Cordyceps fungus.
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