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Nagy Márta Júlia

HAJNALKÉK

A vízbôl és a földbôl sár lesz,
a levegôbôl és a tûzbôl füst,
a vízbôl és a tûzbôl hôforrás,
a földbôl és a tûzbôl sivatag,
a vízbôl és a levegôbôl pára,
a földbôl és a levegôbôl por. 

Sötétben haldoklik egy különös állat:
hajnalkék a szeme, gyöngyház a sörénye.
Mert az a mélyerdô tele van halállal,
figyelmeztették is: ne bóklásszon erre.

Ocsmány varangy mormol fáinak ölében,
ragacsos a bôre, gyantacsöpp a szíve.
Mert azok a fák mérgeket könnyeznek,
megkeseredett a virágaik méze.

Gyöngyház szôrszálak fekete levélen,
alvadt vér száradt rá csillámló szügyére.
Sírja az avar lesz, koszorúja gomba,
gyászolni eltévedt turisták fognak majd fölötte. 

A rózsából, a mézbôl szép lesz,
a nyárból, a borból ünnep,
a levélbôl, az aranyból korona,
a tôkékbôl, a bíborból domb, 
a kékbôl, a gyöngybôl hajnal,
egyetlen szederjes folttal.

Gergely Borbála

VERSEK CÍM NÉLKÜL

A kisfiú, aki egyedül sétál haza
ünneplôben a tanévzáró után, 
csokor virággal a kezében, 
és nem mer balra nézni, 
a fagyizó felé.
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A döglött molylepkék az 
ablakpárkányban, gondosan 
odasimított csipkés terítôn,
hajápoló szerek mögött,
cigány kisgyerekek a 
buszmegállóban, az utolsó
járat után, vagy az a lány, aki
a múltkor Szófiába utazott, 
azt mondta, egy benzinkúton
veszik majd fel hajnalban,
és azóta is arra vár, hogy menjen
érte valaki.
Békák, amiket a befôttesüvegben 
felejtettek, mint a kutyát láncon,
költözéskor.

A földszintrôl felhallatszó
üvöltés. Ezért a kisfiúért
már nem jön anyuka.
Beteg, vagy dolgoznia kell,
az új munkahelyén.

Majd a két ünnep között.

*

Az aluljáróban cseppekben 
mérik a csendet,
az égtájak eltûnnek,
beleremegnek a csempék
egy-egy léptünkbe.
A férfiról beszélek neked,
aki talán itt kiabálta éjszakánként,
hogy kielégít bárkit bármennyiért.
Egy dokumentumfilmben mesélte,
nem tudom, mirôl szólt.
Hátha elfelejtjük, hogy épp 
itt vagyunk, csak a következô kijáratig.

Nincs még mire gondolnunk 
ilyenkor a jelen helyett,
egy kedves emlék kellene,
de ma érkeztünk, az otthon 
pedig tabu. Magunkban is.

Mintha elszökött testvérek lennénk.
Csak meg ne tudják mások, hogy
itt voltunk, tocsogtunk a kutyanyálban,
aminek a bûzét még a taxiban is érzem.
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Esik.
De most már rádió szól, a percet
forintban mérik, sofôr beszélget.

Hallom, hogy válaszolok.

*

A múzeum elôtt láttalak legutóbb,
pár másodpercet voltál velem.

Utána órákig ott álltam
és bámultam a pocsolyát,
ahol az elôbb szétverte az arcodat
az esô.
Most már a köztéri lámpa 
fényét töri.
Én az utolsó vonattal
hazamegyek innen,
itt hagylak a szétütött arcoddal
és a bizonyítékokat a sínek közé dobom.

Hazafelé a boltban hypót veszek
és megiszom.
Nálam nem találtok semmit.

Jassó Judit

HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL

Hiányzik belôlem
A tejszín selymessége
A tejföl lágysága
A vaj krémessége

Hozzáadott cukor nélkül
Készültem.

A liszt sincsen megszitálva
Nem ragaszt össze
Egész tojás

Száraz kenyérhéjként heverek.


