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Nyolcas sorok melankóliája
Nagy Lászlónak

Hárfák égnek papírdombon.
Gépek ölén rozsdás macska.

A kietlen városszélen
aszfalt-fokkal beszélgetek.
Kinnfelejtett teavajban,
lélekhúsba vág a késem.
Kinagyítva szól a tétel:

„Víz-hátról a jégbe esik.”
Körös-körül fényes fókák

kerekei körforognak.
Tûzmosók ha szirénáznak,
gõzre lépnek gázok helyett.

Élõ csontig beégetnek
ember-kétség láng-hangjai.

Születõben 8-as sorok,
kb. ennyi, amit tudok.

(…)



…viszi át a szerelmet

Ára: 550 Ft. Elõfi zetés: 4000 Ft.

Elõfi zethetõ személyesen valamennyi postán és a kézbesítõknél,
a Magyar Posta Rt. (1) 303-3440-es faxszámán,

a hirlapelofi zetes@posta.hu e-mail-címen,

valamint a szerkesztõségben:
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. III. em. 14.

Folyóiratunk a hírlapboltokon kívül kapható Budapesten
az Osiris, a Pont és a Kálvin téri Cartaphilus könyvesboltban,

valamint az Írók Boltjában.

A Napút elérhetõ az interneten: http://www.napkut.hu

Számlaszám: OTP  11713005-29902327

„Nagy László azt az üzenetét fogalmazza meg a hatalom és a leigá-
zot tak számára egyaránt, hogy a kiürült jelszavak hirdetõivel szemben 
a népnek belülrõl kell érvényt szabnia a demokráciához való elemi 
jogának.” (Jánosi Zoltán)

„Amiképpen síppal, dobbal, nádi hegedûvel gyógyítja a gyermek a gó-
lyát, azonképpen gyógyítja szavaival a költõ beteg korát és kultúráját. 
A magot akarja elérni minden varázsmondás, a rejtekezõ lényeget. Ahol 
a betegség piszka megtelepedett, ott akarja a lelket megerõsíteni, 
hogy az a rosszat magáról le tudja vetni.” (Fodor Miklós)

„Nagy László annak a lehetõségnek csak részleges, az optimálistól el-
maradó valóra váltását panaszolja, hogy a magyar népies költészetnek 
már a megalapozásakor döntõ szerepet kaphattak volna a fi nnugor 
népek költészetének szemléleti és ritmikai tanulságai.” (Csûrös Miklós)

„Mintha a vihar, melyet a garabonciás próbál gerjeszteni, tisztító erõ-
vel bírna (…) Hasonlóképp a szegénylegényekhez, a garabonciásoknak 
is küldetésük van, kitartásuk, rendíthetetlen erkölcsük és magatartá-
suk például kell(ene) szolgáljon mindenkinek, aki kapcsolatba kerül 
velük.” (Vincze Ferenc)

„Nagy László verse (illetve verssora) egy retorikai ív, amelyben a kérdés 
formájában megjelenõ összegzés gyakorlatilag egy közmondásszerû 
bölcsesség, alapigazság megfogalmazása: »A Szerelmet át kell vinni a 
túlsó partra, ha törik, ha szakad.«” (Balázs Géza)


