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Elza v¢g¡l nem mes¢lt a v´lgyrûl sem Margit n¢ninek, sem mÀsnak. Az utÀn a valÂ-
sÀgos Àlom utÀn valami¢rt olyan neh¢znek ¢rzett mindent. Megijesztette, hogy ez
megt´rt¢nhet. Megijesztette, hogy a jelen hirtelen elvesztheti a szÁn¢t, ¢s kifakulhat,
s k´zben az eml¢kei pedig egyre szÁnesebbek ¢s elevenebbek lesznek. F¢lni kezdett.
Mit akarnak tûle ezek a r¢gi emberek? Mi¢rt tolakodnak be az Àlmaiba, mi¢rt hÁvjÀk
ût vissza olyan erûsen abba a r¢gi v´lgybe? Olyan gyakran Àlmodom mostanÀban a
r¢gi idûkrûl, mes¢lte anyusnak, s annyira, annyira felkavar. °rdekes, tünûd´tt anyus,
¢n sosem Àlmodtam m¢g a v´lgyrûl, de hÀt nem vagyunk egyformÀk. TalÀn el k¢ne
lÀtogatnod oda, hÀtha abbamaradnÀnak az Àlmok, s megnyugodnÀl. TalÀn, hagyta rÀ
Elza, talÀn, ism¢telte, s k´zben egyre biztosabban tudta, hogy nem is akar megnyu-
godni.

Imre FlÂra

     OKTçVçK     
CHARLES D'ORL°ANS-NAK

meghalunk herceg meghalunk
ha elhagyott a szerelem
mikor elmÃlik az a mÃlt
vele mÃlunk el hercegem
mert egyszer csak egy reggelen
nem talÀljuk t´bb¢ magunk
nincs mÀr honnan mÀr sohasem
vezet valahovÀ az Ãt

mert hiÀba a dal a kard
hiÀba l¢lek ¢s erû
ki k´ltû volt ¢s ki lovag
egy volt igazÀn szeretû
¢s fagy j´n ¢s villÀm esû
¢s nyÀr-asszony is simogat
ha nincs mÀr szerelem-idû
hiÀba mormolod a dalt

elmÃlik gyÀsz ¢s n¢masÀg
elmÃlik mÃlt ¢s el jelen
mi tartja sejtjeink falÀt
ha elmÃlik a gy´trelem
az egyetlen m¢g amiben
voltunk s ¢rezt¡nk legalÀbb
pork¢nt perg¡nk sz¢t hercegem
amelyen kÂbor sz¢l fÃj Àt
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DEPRESSZIñ

megint alÀbukom a s´t¢ts¢gbe
vakon mint a m¢lytengeri halak
csak ´nn´n testem iszonyatos sÃlya
a mindenfelûl rÀnehezedû k´zegben

B¹LCSESS°GI IRODALOM

ideje van a szerelmesked¢snek
¢s ideje a gyomlÀlÀsnak
ideje van a rem¢nyeknek
¢s ideje a k¢ts¢gbees¢snek
a paradicsomot f´l kell karÂzni
mert mint a halÀl olyan erûs a szerelem
olyan a szenved¢ly mint az alvilÀg
k¡l´nben f´ldre fekszenek a hajtÀsok
¢s nem ¢ri a napf¢ny ûket
mielûtt els´t¢t¡l a nap ¢s a vilÀgossÀg
¢s a hold ¢s a csillagok
az el¢getett lombhamut
az ûszi esûk elûtt jÂ beÀsni
¢s a por visszat¢r a f´ldbe ahonnan j´tt
az ¢ltetû lehelet meg az Istenhez aki adta
hiÀbavalÂsÀg csak hiÀbavalÂsÀg
a szerelem mÀr nem j´n vissza t´bb¢
de a mÀcsonyÀk mindig megteremnek

SzakÀcs Eszter

HOVç FOLYIK

°n mÀr annyi mindent lÀttam.
Mindig itt voltam, mindig mÀshol.
HovÀ folyik most mind ez a k¢p-Àram,
mintha kihÃznÀk a dugÂt a kÀdbÂl?




