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Fűzfa Balázs

Fiatalok versei elé
Az itt következő szövegeket huszonéves fiatalok, egye-

temisták írták. Végzős magyar szakosok Szombathelyen. 
A (világ)kép, amely kisprózáikból, verseikből elénk tá-
rul, aligha mondható derűsnek. S nem azért, mert nekik 
ne lenne humorérzékük. Talán inkább azért, mert amit 
maguk körül látnak és érzékelnek, abban több a szomo-
rúság, mint a vigasz. Vagy talán azért, mert ez már csak 
így volt a költészettel mindig is; előbb vette észre a rosz-
szat, az árnyékos alkonyt s kifosztottságot, mint a derű-
vel övezett hétköznapot, az ismétlődésben is benne rejlő 
vágyakozást. 

A szemrebbenésnyi tekintetváltást is érzékelik ezek a 
fiatalok. Azért írnak, mert képesek a valóság mélyéről is 
meglátni az álmokat, és tudnak az álmok magasából is a 
valóságról beszélni.

Jó szelet hát a vitorlákba!

Bondár Zsolt

Leképeződés

ahogy a borzas cigány
gödröt ásott az udvarában,
lyukat is ütött talán
a térelemek halmazában:

szakálla-végéig ért,
ahogy a képek megzuhantak,
megmutatta mindenét
a tárgyakként kezelt alakzat.

bőgni kezdett a cigány
egyetemén látva a tárgyat,
honnan bár a képhiány
ábrái a gödörbe másztak,

köhögött, prüszkölt, nevetett, 
ordibált és kifolyt az orra:
saját elemelkedett
átlagát a tárgyból levonta.

Pospischil Barnabás

Csak...

Szavak vannak hallgatag.
Nyugszik, mozdulatlan harang.
Templomtető, hideg, csillan a fény.
Lehunyja szemét, szunnyad. A tél.

Séta a sírok között. Béke.
Márványmadár őrzi képét,
Fehér paplan, vastag takaró.
Doh. Levegő nélkül.Örökké végül.

Sötét, de nem az ég leple,
Földdel temetve, hörgés elfeledve.
Latyak és sár korhadt faágyamon,
Karjába fon az örök hó és csend és ...

Gazda Viktória

(fel)használt gondolat
egy fekete egy fehér, egy sima egy fordított. egyik 

macskakő a másik után, építed az utad magad előtt, de be-
járni nincs időd meg lehetőséged, mert annyira hosszú, 
hogy mire visszamennél a végére, addigra már rég letel-
ne az időd. nem tudsz futni, a futás rossz érv lenne, bele se 
kezdj! lekopik a lábszárad, miközben építesz, és (közben) 
arra gondolsz, hogy egyszer majd jó lesz. azt hiszed konst-
ruálsz, de nincs lábad közben!

követ kő után raksz, velőddel tapasztasz, ruhád elhasz-
nálod, bőröd eldíszíted, izzadságod eliszod; időd pedig 
elkoptatod.

most, a koponyáddal pár kissrác a gangon futballozik. 
üresen áll egy marék sár a temetőben.

korlát
kávé, cigi, reggel. hideg és ködös volt. a semmin gon-

dolkozott, avagy a semmire gondolt. üres volt, nem tudta, 
hogy lehet ilyet. nem érezte még soha. megrémült, de mo-
solygott. vagy talán attól rémült meg, hogy mosolygott, 
vagy csak azért mosolygott, mert megrémült. talán mind-
egy is, nem kellene belekeverednie.

keresni kellene valamit, ami jobb, mint a várható; jobb, 
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mint a menny és valamivel rosszabb, mint a pokol. kelle-
ne a köztes megoldás. nehéz a menny, ahogy rátelepszik 
súlyával a vállra, a pokol meg túlságosan éget alulról, ug-
rálni kellene, hogy másodpercekig ne perzseljen; késő. 
egyrészt nem tud a nehezék miatt, másrészt már túl ala-
csonyan vannak a csillagok, beverné a fejét.

leégett a cigi, elfogyott a kávé. mindennek ellenére fá-
zott, majd szép lassan végigcsorgott a reggel az arcán.

egy perc „S”
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Simon Tamás

Szerelemdefiníciók
Mindegy, hogy kivel, ha azt kézen fogva is lehet csi-

nálni, esetleg úgy, hogy egymás szemében elveszett csa-
takos múltkori éjszakák látszanak és cigarettafüstbe ful-
ladt második alkalmak, amikor az ágy szélén ülve, csak 
annyit fogalmaztunk meg, hogy majd, amikor legköze-
lebb lesz, akkor nem csak a villanyt kapcsoljuk le, de a 
gyertyafényt is csak arra az esetre tartogatjuk, ha utána 
rágyújtunk, és éppen nincs tüzünk.

Mindegy, hogy kivel, ha azt karon fogva is lehet csi-
nálni, esetleg úgy, hogy egymás szemében elveszett ép-
pen túlélt múltkori éjszakák és nyelv alá benyomott szív-
gyógyszerek keserű ízének szódával való leöblítése lát-
szik, és az ágy szélén ülve egymás hátát ütve vigasztal-
juk egymást, hogy talán a holnapot még megérjük, utá-
na pedig kezdődik a jövő hét, annak meg már annyiszor 
nekiálltunk, hogy unalmas a hétfő utáni kedd, ezért meg-
halunk.

Mindegy, hogy kivel, ha azt hajnál fogva is lehet csi-
nálni, tépni, kierőltetni a hajhagymát a fejbőrből és az-
zal dobálózni, esetleg fonni belőle egy kisebb koszo-
rút, emlékbe, bár, mindig látszani fog az eldeformáló-
dott arccsont, ahogy hallatszik a törés, repedés hangja, és 

egymás szemében azok a napok látszanak, amikor még 
nem az volt a legfontosabb, hogy mivel verjük meg egy-
mást (egymással vertük meg egymást), és képtelensé-
gekre gondolunk, mint az újrakezdés, amikor mindket-
ten tudjuk, hogy meghaltál a karjaimban.

Mindegy, hogy kivel, ha azt szájon csüngve is lehet csi-
nálni, összecsókolni egymást a nyílt utcán, és becsukott 
szemünkben, a szemhéj diavetítésén látszik a közeli jövő, 
amikor majd azt hazudjuk a telefonnak, hogy nem érünk 
rá semmire, főleg nem egymásra, vagy azt írjuk bele, ami 
nem is úgy van, és elkezdődik minden elölről, de azt in-
kább már hagyjuk. Közben egymásra gondolunk, termé-
szetesen, csak az nem olyan.

Mindegy hogy kivel.

Pintér Tibor

B
A síkra nehezedik az éjszaka. Bét, mint üveg alatt lát-

ni. Felnő az égre az egyedülsége, és háta mögé zuhan. 
Szemből a horizont kitárul, s a beömlő fehérségben ra-
gyognak élei, alakzatai. Milyen repedezett az arca! Pik-
kelyes. Összekuporodik a szembogara. Nem néz. Meg-
mered. Fölkúszik homlokán a Nap hőfoka. Tátog, és tor-
kából a nyálka első, nagy rögei kihullanak. Én. Egye-
dül! Tekintetedben megjelenni, mint a menyasszony ru-
hája, hogy ne legyél úgy, mint a meztelen csigák. Látlak 
emelkedni, akár egy diadémot. Ragyogásod elölte a hoz-
zád méltatlanokat. Pihenj el homlokomon! Ne, ne eresz-
kedj alább! A ruhája! Nyugodt víz. A letépte, s a párolgó 
bőr pihéi, mint csenevész tüskék felágaskodtak. Bimbói 
pattanásig értek, megmeredt, mintha ítéletre várna. Ak-
kor A lepelként magára húzta. A lány érintésére izmainak 
laza egymásra-vetettségéből dombok emelkedtek, süly-
lyedtek vissza. Hanyattfeküdt és hívta, egész teste Szilvi-
át takarta, s egy másik, kicsit távolabbról látta, ahogy A, 
mint egy önmagára emlékeztető kép, moccanatlan lett. 
Később megjelent Bé böjtös arccal, szótalan. Réka háttal 
feküdt. Egy rongy volt a ruhája. Megsimította Bét. Ez jó 
volt. Pityergett és nevetve fordult. A tekintete egy bárá-
nyé, aztán a hamu színe, ahogy a homloka, a piros szája is. 
Bé őszinte akart lenni, de csak olyan szavak jöttek, amik 
rútak, csupaszak és satnyák, s ha van is bennük, ami szép, 
legfeljebb ha megtörténnek. Réka eközben már magára 
hagyta. Ez rossz volt, és Bé forma nélkül, a szavai nyúló-
san, mint egy csiga nyála a torkán ragadtak. Sírt. Össze-
kuporodva, ahogy a gyerek sír. Akinek nem enyhülnek 


