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Filó Mariann: a Csomolungmáról

és akkor
bepárásodott az üvegtest

hogy elolvadhasson
a hó

a Csomolungmáról

aztán megfeszültek
az ér-vitorlák

hogy elszabaduljon
az agyamban

a neved

1995-ben születettem Gyulán, tizennégy éve vagyok salgótarjáni. Publikáltam többször a Palócföldben,
helyi antológiákban, valamint a Dûlõben, a Mûútban, a Mûút portálon és a FÉLonline.hu-n. A Gömbhalmaz

tagja vagyok és nagyon szeretem a Kofolát.
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Jakab Tamás: Privát karó(ra)

Plasztikos kis napjaimnak
Ócska csutka bája,

Bormámoros éjszakák és
Nyughatatlan lárma.

Szúrós szemû angyalokkal
Fölöttem az élet,

Súlya sújt, ha síró lelkem
Sittes szaga szétvet.
Nem csókolt csókok,
Szakadó szerelmek,
Keserû mélypontok,
Csúcsos jókedvek.

Mimimi?

Életke lepereg:
Privát kis karóra,

Magamat húzom az 
Út menti karóra.

Éjjel még meghalnék
Simán csak bármiért,
Nappal majd élek és
Kibírom, bármi ért.

Csalhatatlan csacska vágyak
Égrepesztõ kórusa,

Simaszájú semmiségért
Öngyalázó vértusa.

Na, ez!

Jakab Tamás vagyok, Székelyudvarhelyen születtem 1995-ben. Nagyon szeretek írni és zenélni, 
ennek a lenyomata itt található:

https://www.facebook.com/pages/Ludovika/205644752941941?ref=hl
(facebook.com: Ludovika)
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Juhász Márk: Dal a Múzsához

Szólt a Költõ, s Múzsa csókja lebbent ajkán,
Hajnal hasadt, s alkonyat jött.

Idõt mérõ szép homok, a napfényben elporoz.
Mezõkbõl nõ tágas völgy, s sivatagban elvész a Holt.
Mint Homérosz a hõs eposzt, így írok én trocheust.

Homályba borult a szép tavasz.
S, a Múzsa csókja újra lebbent, immár a dal ajkából felkelt,

Ahogy én a szerelmes kislegény, írom a dalt, mese kél.
De nem kell már több, csak a csók, s ennyi!

Juhász Márk, 1994. április 27-én született Salgótarjánban. Gyermekkorát Karancskesziben töltötte.
Általános iskolai tanulmányait kitûnõ eredménnyel végezte. 2008-ban felvételt nyert a Bolyai János

Gimnázium és Szakközépiskolába. Sokan csak becenevén - „Kémikus”- ismerték. Költészetében megjelen-
nek filozófiai irányzatok, az antikvitás szeretete, költõelõdök tisztelete. Tudatosan készült a költészetre,
költészetében a legszebb emberi érzés, a szerelem jelenik meg. Elsõ zsengéit 11.-es korában írta, tanára

Lékóné Lantos Zsuzsanna inspirálására nem adta fel a verselést.
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Én, mint illedelmes kisgyerek bemutatkozom: nevem Anakszusz. 
Kérlek, fogadjátok sokk szeretettel az alábbi verset vagy ne, nem érdekel.

Bemutatkozás: elméletileg magamról kéne írnom pár sort, de szerintem lényegtelen ki vagyok; 
egy senki egy árny a sötétben. Inkább verseimrõl írok: keletkezésük oka: az õrület. Legtöbbször van 

egy gondolat, ami "bekattan" az agyamban és azt viszem papírra, így szabadulok meg tõle. 
Ez a két vers a két leglágyabb esszenciája õrületemnek.

Anakszusz

Ki vagyok én?
Ki ez a rém?

Nevem anakszusz

Mi ez a név?
Ki ez a rém?
Anakszusz

Ez egy õsi penge,
Istenek fegyvere.

anakszusz

Tengerek árja,
Senki sem állja.

Anakszusz

Meg nem törik,
Szét nem szedik.

Anakszusz

Szíve rettenthetetlen,
Lelke megtörhetetlen.

anakszusz

Atlasz a testvére,
Pallasz a fensége.

anakszusz

Ez nem az a kor,
Melybe passzol.

Anakszusz

De elveit tartja,
Nem a gyávafajta.

Anakszusz

Egy romos kunyhó

Nem vagyok érzéketlen katlan.
Gyötört szívem nem lakatlan.

Csak a lakó éppenséggel rendhagyó,
Õfelsége képtelenség, létezése förtelem.

Én meg a kezemet tördelem.

Ördög õ. Az örömhozó nõ.
Miért, ha egyszer hozza?

Mert, kétszeresen veszi vissza.
Kandallóm tüzét elszívja, egy másik otthonba.

Az én fagyos kuckómat meg átjárja.
A Hiánya…

Hiába kinek kell egy viskó,
Ha van palota hol a disznó

Csak egy haszontalan rímszó.

Az én viskóm lakatlan,
Ez az állapot tarthatatlan.

Minek a ház, ha nem lakja senki?

(Néha beteszi a lábát egy tündér
Az utóbbi ki tudja hova tûnt épp)


