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Riersch Zoltán

Kor, kép, torz
A hallomás nem ismeri Istent. 
Az értékeimnek vallott percek tömegsírban. 
Gondolataiból él, ki még él, 
légzőgyökereibe kapaszkodva kúszik felfelé a gödörből, 
a lassan pulzáló élet peremén
sír a Jelenések könyve. Minek a csak szöveg
békétlen hangokból? Múltbéli bölcsességem 
vajon gazdagságom? Lángokból mentett 
computerek árnyékában vackot vetettem.
A lehúzott redőjű tudat mindennapos. 

Minden perc, gondolat, ha érted, néha érdem. 
A sűrű ködben sétálva 
fehér csontokat láttam a téli kertben. 
Egykor volt tengerpart, ma néhány bokor, cserje, 
s az ágakon jégmadárdalos zúzmara.
Nem hiánya túlélésnek a megsemmisülés.

Pereg a film. 

Mégsem forog a föld
Csicsíja babája… Minek születtél…
Tavaszi szél vizet áraszt…
Mint a mókus fenn a fán…
Vörös Csepel… 
Szulikó… Hazám, hazám…
Gyere ülj kedves mellém…
Komáromi legény vagyok… 
Vége van már a lakodalomnak…
Viharként tombol már a messzi távol…

Erdős Attila

Kavics vagyok
Kavics vagyok a vízparton,
edzett, sokszínű kődarab.
Versekkel kínzom önmagam.
Féregként rágom a semmit:
képzelt szivárvány vagyok.

Köteteimben több tízezer szó hallgat 
a szerelemről és az életről.

Ecsetvonások a hófehér vásznon.

Méregszagú már a tavasz
Minden képben kibontja szirmát
a nyugtalan jelen!
A születésben rejlő halál az igazság.
Érzésektől nyüzsög a járda és a tér.

Növekvő zajban –
a belső csend felé.
A holnapot a vénséged rágja el.

Istent fest az ember,
hiánya az élet radírja.
Mindent, mindent megmart a kígyó.
Méregszagú már a tavaszi csend.

Berda József emlékére
Gombát találtam.
Egyik kalap-billentve
szólt: „Berda József
kedvence voltam. Ízem
már tiszta líra”

Még nem szól a kakas
Sötét van. Még nem szól a kakas.
Arcod sötétben simogatva reszket aszalódott kezem.
Kakasszóra rövidebbek az éjszakák. 

Kedves, vajon, emlékezni fogsz,
s ti, emlékezni fogtok-e rám?
Naaa, – nem most. Minek.
Később, – talán:
trallala… trallala… egy rigófüttyös
szélborzolta délután…

Öt haiku
Esztella kicsi
Csillagom, a nagypapa
egén – te ragyogsz.

A kis unokám
angyalarcú. Szemében
májusi derű.

Mások akartak.
Születésre emlékszel?
Távozásod űr.

Élet játéka:
igaz, gyémánt látomás!
Grafit enyészet.

Ha Isten szólít:
a játék ennyi, elég!
Álmod volt a lét.


