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BÁGER GUSZTÁV

„Lét és morál”
épp leszaladok a Garay-piacra
reggel hétkor nagy bódulatban
előtte Fellini-filmet álmodtam
nagy fenekű meztelen nőkkel
most meg ott látom a kofa arcát
hozzáképzelem a többit
majd beállok a vidám sorba
túrós kifliért és kenyérért
kellemesen hűvös a nyár
a troli halkan araszol az autók között
kevés dolgozó ténfereg az utakon
visszagondolok tizenkét évvel korábbi
sétámra ezen a helyen amikor még volt idő
a régi Garay-piac savanyú káposzta illatában
hatalmas tömeg hömpölygött és sok lengyel seftelő
de épp csak átfutnak elmémen a képsorok
megpillantok egy ötvenen túli biztonsági őrt
aki kávét keverget sztoikus higgadtsággal
igazítja meg szemüvegét majd nagyon sokáig
kavarja a habot épp hogy őszül
boldogan tekint a jövőbe
a mozgólépcső és a traverzek irányába fel
irigylésre méltó pasas van belső tartása
talán meg se írom ha nem jön a barátja
kopott szakadt emberke tépett szatyorral
leül hozzá megmagyarázni mi az ábra
ebben az országban foci gazdaság unalom
a másik hallgat mint Midasz király
akinek tömény arany a háza
nem izgatja a másik férfi csak meghívja kávéra
neked könnyű így a kócos tanonc
van egzisztenciád
felhörpintik a kihűlt italt
és indulnak mind a ketten
ellenkező irányba mint a versem
aki egy szórólap invitálásának engedve
(10 csomag WC papír 500 Ft)
épp a kínai vegyesboltba tart
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[ Báger Gusztáv versei ]

Fekete
„fekete az anyag rejtett lelke”
Babits

A meta-anyagok olyan kétvagy többkomponensű struktúrák
amelyeknél az alapanyagot
sűrűn behálózza a többi komponens
nanométeres léptékű hálózata
A huszonegyedik század elgépiesedett embere
felé hiába áramlik garmadával a fény
a gyermek rajongó tekintete
a szerelmes napvilágló arca
a célba jutott távfutó öröme
a szülőágyon felsóhajtó kismama boldogsága
a kielégült asszony széles mosolya
a szerencsés nyertes győztes üdvrivalgása
a műtét után ébredő megkönnyebbülése
Ha az adalékanyagok elemeinek mérete kisebb
mint a látható fény hullámhossza
nem jön létre visszaverődés
a testre eső fény csaknem
teljesen elnyelődik

Madár

Báger Gusztáv (1938) költő. A közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár.
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