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Aranybánya

– Jó, akkor akkor, ha jó.
– Igen, beszélek vele err�l.
Meg ha te is beszélsz vele,
akkor beszélj vele te is err�l.

��*

– Megvagyok. Nem igazán jól,
de jobban, mint két hete.
– Én is hullámzok, de már valamivel
a legalacsonyabb szint fölött.

��*

– Fölavattam a benzined.
– Remélem, az nem büdös.
– Közepes, azaz jó. (3 = 4)

��*

– AÚK! (Augusztusban újra kezdjük.)
– ÚÚÚgy legyen!

15

(Hosszú haiku)

Amióta megtudtam, hogy f�leg nem is maguknak,
hanem utódaik táplálékául van szükségük vérre,
azóta még kevésbé haragszom a szúnyogokra.
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(Egy Stekovics Gáspár-fotóra)

Ha éles az arc, a háttérben
��a korlát inkább homályos.
Fókuszálhatunk-e egyszerre
��az emberre és a rácsra?

��*

Akkor a leg�szintébb az arcod,
��ha nem vagy magadnál?

Akkor az arcod a leg�szintébb,
��ha nem magadnál vagy?
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Lukács Izabella

Percek t�je alatt
Mosolyom mihaszna, foszló vásznát
hajítom rád, ha hagyja hullni a lét.
Vastagra sz�tt magány – csak te látsz át.
Rongy testem mögött – lelkem már hunyt, alélt.
Hány mocskos éjjelen át ölelt és

f�tött férfiak helyett hangod selyme,
s megannyi megszakadt vágy… Hideg-kék
tekinteted rajtam a legszebb kelme.

Drapp determinánsa vagy hát hasadt
életemnek, s percek t�je alatt
dolgoz össze minket mohón az id�,

majd szabdal szanaszét szép szótlanul.
R�t hajam szövetében ott lapul
befonva minden: nekem te – neked �.

Soós József

Augusztusi árnyak
Árnyakkal n� a régi ház.
Felette forró szél zihál.

Liliomok kertjében,
színes dáliák
s illattal b� levendulák.

Megcsonkított szépség:
lázzal vert ifjúság!

Tócsa tükrében
a Hold szépíti magát.

Hátul a telken
gyümölcsök érnek.

Csillagok remegnek
hullásra készen.
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Dezs� Katinka

Besz�R�dés
Ott vagyunk, ahol a Tejút tekint
csillagporból sz�tt �rporondra,
ott, hol galaxisok árnyéka ring
és a Nap rávetül a Holdra.

Mi vagyunk, kikre a Tejút lenéz,
kozmoszködbe vesz� fénylidércek,
kikben a teremtés csillagpenész,
kikben a rossz fekete ígéret.

Kiknek minden szava légritkulás,
gy�r�lobogás tengelyfogságban,
kiknek hang helyett a fény is busás
megment�, ha a csend fogytán van.

Hitehagyott, kaotikus kérgek:
körülvev� elemeinkké váltak,
melyek között kering� tények
az örökmozgó hullócsillagárnyak.

De mégis elt�nni látszik a tér;
bárki volt itt dimenziók rabja,
az mostani magából visszatér
abba, melyben ragyogását hagyta.
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Bazsó Ádám

Ami bennünk él
1.

Szürrealizmus
           Friss hús
           A partra vetett holtak
                              Átkaroltak
                               Bennük a félelem
                                Akár egy 
                                        rezg� hártya
                                         Szívembe mártja
                                                 kését
                                             A fájdalom.

          Amit leírok, vérzik
          Akár egy égi test.

2.

Visszatérünk a levelekbe
       A gyökerekbe
              A fákba
       Az esetlen és
              emberi
                imákba
       Ahonnan egykoron a semmi szült
              Formát kapóvá
              Szürke szerkezetté.
              Így tudunk újra
                  megmaradni fénynek
              Elmondhatatlan útjain a nap
              Önnönmagába
                  így hullatja sorsunk
                    Új égre kell most
                            kapaszkodnia.

3.

Hozzá menekülök
A teste túlél
    Minden napot
      Az évek hitszegését.
      Elmúlhat, ami meghal
       Megbocsáthat Isten
           vagy ami
            bennünk él bel�le.
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Bíró László

Gurigáznak az ingerek
ingyen van az összes hiány
a csöndb�l ma duplán szedtem
ideért a magány – hozta
vezeték nélkül a lelkem

ebben a rideg században
játszadozom amíg lehet
vérvonalú tekepályán
gurigáznak az ingerek

szinte minden változik n�
a jaj a létnél mind nagyobb
két gond közt valaki bujkál
ez a szám�zött én vagyok

hiába zárt e pillanat
nyitva vannak az ablakok
s éjjelente a versekb�l
bet�-cirpelést hallgatok

Csepcsányi Éva

Utolsó hátraarc
A nimfák mind mocsárba merültek,
kinyitották a vágóhidakat, idén a fák
törzse is pirosabb.

A Hold száraz lánggal ég,
lassú kez� kentaur mossa hátamat,
és a darazsak túl magasan szállnak.

Talán mégis történik valami,
a varjak cs�re virágot eresztett,
talán holnap lesz az utolsó hátraarc.
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Gálla Edit

A látogató
Sejtek, mint cellák
magukba zárnak.
Mennyi hidegen
mosolygó hóhér,
térdre hullás,
billog-izzás mesterei!
Félelmem számukra lételem:
körbefognak, mint fehér falak.

Kínzókamra ez vagy kórterem?
Sziszeg� szavak
fájdalommentes utat ígérnek,
ha békén
vagyok, enciánkék
mérget a vénába: lüktet� folyosó,
hol tengernyi kláris, piros
korall susog –

most érkezel, Egyszer�ség, te
nem várt, szent idegen.
Tar termeken át
közeledsz, a gyér
holdvilág
a glóriád:
öledben vörös rózsák,
öledben kenyér.


