Dezső Márton

Gesztusok
Ha a falovat a trójaiak vízre bocsátják
Ússz el békében nagyszerű adomány
És érkezz meg vigasztalásul Mükéné partjaihoz
Ha az ellenség józan belátása miatt érzett
Már-már bajtársias megkönnyebbülés
Erre sarkallja őket hiszen szabad ember
Nem ontja vérét tovább a szabadnak
Legalábbis nem holnaptól reggeltől
Vagy ha ontja is mert ugye miért ne ontaná
De nem méltán híres városunk falai alatt
Érvelnének egymás között Priamosz
Méltóságossá aggott bölcs tanácsosai
Legjobb lesz a tengernek adni ami
Nyilvánvalóan a tengeré hínárszaga van
És mire kiszellőzik összeroskad
Stílusa idegen a főtéren nincs elég hely
Neki akárhogy is nézzük esetleg állítva
Ahhoz bontani kéne felhúzni és bízni
Pontosak voltak számításaink
Sorakoznának az érvek mindhiába
Faló elhelyezési költségek és kockázatok
Megannyi ízlésbeli megfontolás
Amelyek ismeretében döntés születik végleges
A bevontatásról odakint mégsem maradhat
Ha e vers első szavai elfelejtődhetnek
A sorok megszámlálható egymásutánjában
Mi a biztosíték arra hogy Trója szent városába
Akár gyalogosan bekopogva ne nyerjenek
Bebocsátást Göröghon vakmerő harcosai

Dezső Márton (1983) Zalaegerszegen született költő.
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Óda a villanyautomobilhoz
Te korcs, Gépeink
méltatlan utánzata,
te Szent Zajt tagadó,
hörögni képtelen torok,
surrogó és zümmögő
szégyene a kornak!
Te végidők csendnél is rosszabb
heréltje, gyűlöllek!
Undor fog el, ha utainkon látlak
szívó benzinesek között
elosonni, mint dezertőrt
diadalmas mészárlásaink
lövészárkaiból!
Te villásdugó-jelű
parkolók nyomoréka,
te ezres dízelnél
kisebb becsületű, éppen ilyen
nyomorékok fognak
szégyenben vezetni, nem
pedig hős bajnokaink!
Mi lángolni születtünk,
felperzselni ezt a földet,
gyengék csontjaival
etetni Gépeink Tűz-Szívét!
Ki vagy te ahhoz, hogy
útját álld e pusztulásnak?
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Duett egy szem
férfihangra
Itt és most vagy máskor és nem itt.
Inkább az utóbbi. Múlt és jövő.
Feltételes módban, aminek
persze semmi értelme.
Itt megint abbahagyható
lenne. Poharastól, vizestől.
Amennyit esett, pont annyira
nem porzik a rónaság.
Pontos hely és pontos idő.
Szándéktól függetlenül
makacs dolgok, ez mostanra
világosabb, mint valaha.
Végre egy kép! Isteni.
Benne vagy te is.
Te nem látszol, de én…!
Én akkor is tudom.
Egyrészt: meglépni.
Másrészt: meglépni.
A nézőpontod határozza meg
a nézőpontot.
Akárhogy is, az igazság
vesztésre áll.
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Képeslap
Öt hatágú csillag, két birka,
pásztorból, puttóból, puliból
egyetlen mosolytalan tehén.
A birkáknak nincsen szájuk,
a pulinak csak nyelve van.
A puttó antropomorfságán
mosolyog a pásztor, pedig nem látja.

Nagy András: Gyanakvó kos (tusrajz ecsettel, tollal)

Felettük sárga csillagok zöld éjszakában
még zöldebb talajon.
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