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Magyari Barna

Zsúrt rendezek a kornak
néhány órája azon t�n�döm
hány bet�család él bennem
amikor mézesedik a kedvem
s a por milyen felirat f�z�mön

anyajegyem mind egy-egy sütemény
véredényemben csöndteák forrnak
zsúrt rendezek magamban a kornak
s a múlás kék dobozzal jön felém

ha hangsúlykisasszony összeesne
vajon ki vinné ki a szavakat
a gondolat túl híg a rím ragad
az áhított ihletmassza messze

de arrébb a lidérces széleken
tolvajlétrát tartanak a gének
mikor hozzám bemászik a lélek
s kibuggyan agyamból a végtelen

A csók rezervátuma
sorsomra nyakamra az
id� göcsb�l köt sokat
hol a közérdek hol a
hiányérzet fojtogat

mélyül a válság szívünk
alatt nem tudjuk ki ás
folyton fogy a szeretet
mint az anorexiás

de sok fals beszéd után
ha elhalkul a duma
ajkunk védett terület
a csók rezervátuma

régi lányok asszonyok
b�rhatárú keretek
áttörlöm a végtelent
s az álompor lepereg
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Bet�r�zse
bet�r�zse lelket forral
kezdeném a telet „fórral”
de ha a versh� elrepül
fekszem az ágyon egyedül

anyagi világ itt minden
csak a szívem szakad ingyen
a napi stresszt rakosgatom
ábrándfoltos emberlapon

a válság ma partiképes
sorsunkhoz lép jegyeséhez
gondtóba lóg a lét szárnya
nem repülünk csak az árba

hiába gyújtok szellemet
jaj-inga leng a baj felett
kevés a pénz sok a gránát
törlesztem a hiány árát

E l � f i z e t é s

A Napút esztend�nként tíz tematikus összeállítása, mindegyikben Káva Té-

ka-füzetmelléklet s nyolc színes képz�m�vészeti oldal – el�fi zetéssel juthat el 

legbiztonságosabban, kényelmesen rendszeres olvasójához. Ha a napkut.hu 

honlapunkon fellelhet� eddigi 130 számunk gazdagsága megnyer� s biztosí-

ték lehet ez évi számainkra – várjuk el�fi zetését.

2012-re is ötezer forint.

Ha úgy ítéli meg, szóljon barátainak, ismer�seinek – legyenek olvasói la-

punknak. Akár segít másoknál az Ön fi gyelemfelhívása, akár nem – régi s új 

el�fi zet�inknek is könyvcsomaggal kedveskedünk. Benne: a Napkút Kiadó 

könyveib�l.

Köszönjük: a szerkeszt�ség.


