
 

Mészely József 
 

Azokkal s azokértAzokkal s azokértAzokkal s azokértAzokkal s azokért    
 

Akik örökké 
nemcsak 
a mával bibelődő 
napokra gondolnak, 

de elnapolt 
gondokat sürgető 
évszakok felé is 
ablakot tárnánk. 

 

A rettenet útjain…A rettenet útjain…A rettenet útjain…A rettenet útjain…    
 

Lekésett vonatok 
füstjében  tolongunk, 
teherként cipeljük 
fojtó fáradtságunk. 
 

A kérdések hűlnek 
válaszokra várva, 
nyugtalan merülnek 
az emlék havába. 

Hálóként rám borul 
a jeltelen lárma, 
hiányod sebeit 
fájdalommal marja. 
 

A rettenet útjai 
szétfutó vonalak, 
a rettenet útjain 
topog a mozdulat. 

 

A rettenet útjain 
nyomtalanul lépek, 
a rettenet útjain 
hozzád sosem érek… 
 

Ráduly János 
 

Kézen fogvaKézen fogvaKézen fogvaKézen fogva    
 

Kézen fogva mégis, 
a két kéz oly régóta 
vár egymásra, 
most összesimulnak, 
már  
egyetlen szívük van, 
mint 
a szerelemnek. 

Lenni valamivéLenni valamivéLenni valamivéLenni valamivé 

 

Lenni valamivé, 
bármivé, 
ékezet például 
az e betű fölött, 
ékezet például 
az a betű fölött, 
hogy leírhassam 
teljes biztonsággal: 
élet, 
halál.  



 

Bartus Rozi 
 

Első randevúElső randevúElső randevúElső randevú    
 
Emlékszem, mikor találkoztunk 
először: májusi eső esett, melyet 
úgy vártak a földből élő emberek, 
mintha aranyat érne és annyira 
lehűlt a kinti levegő, hogy vacogó 
hideg lett és én mégsem fáztam. 
 

Szerencsére akkorra egy újabb 
kakaslépéssel nyúlt az este, így mi  
is tovább maradhattunk kettesben  
annál a frissen festett kapunál és  
egyszerre hallgattunk el, amikor a  
sötét bagoly kuvikolására felsóhajt 
valaki, hogy biztosan nem éri meg 
a nyarat  és amikor a kertekben  
betakarták a melegágyat. 
 

A vasárnapi arcod ellenére azért 
észrevettem, hogy a l’amour lesz 
nekem a szerelem, mert motyogtál  
valamit (azt is magadban), az első 
csókunkat az ajkadon felejtetted 
és a biciklid is a kapunál maradt. 
 

Reggeli együttlétReggeli együttlétReggeli együttlétReggeli együttlét    
 

Alszik még a város, 
szemöldöke is harmatos. 
De javában zakatol a vonat 
a vágányon. Úgy pihensz 
meg a vállamon: 

ahogyan esős időben 
a hegygerincek belseje, 
a fűszálak zöldes borozdái, 
beszappanozzák arcukat 
és megmosakszanak a vízben. 

 

ahogyan a szélzivatar közepén 
az erdőből kisurranó falevelek, 
a légbe kapott apró tárgyak, 
elmozdulnak — mást nem tehetnek, 
mást nem is akarnának. 


