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Átváltozik virággá, fejjel a Nap felé, de már hullatja szirmait. 

Virág vagyok. Istenben nem hiszek, 
nem érzek, nem látok,
nincs emlékem rólad, és nem várom,
hogy megments. 
Létezésem oka egészen egyszerű,
banális dolog, te úgy hívod, hogy szép,
én úgy, hogy esendő, hogy nemsokára meghalok. 

A halálban szép vagy, semmi más,
nem támadsz fel, és nem ér el semmilyen megnyugvás. 

Ha ez elég, legyél virág,
téged visznek majd szeretkezéshez,
temetőt felkoszorúzni, ott leszel mindenhol,
és fáradhatatlanul dicséred a szépet,
hogy sárgán-pirosan elmosódnak 
az emlékek,
nem leszel semmi, 
csak ami mindig voltál és vagy,
az emberről egy ének.

Nyerges Gábor Ádám

Szürkület
lidércvilágunkba szivárgó, 
szürkületi, gyenge fény 
szerelmünk, félénken csitító 
altatódal, nem remény. 
 
hitelbe elköltött, volt jövőnk 
lábosban száradó tarhonya, 
szétvert feltételes módjaink 
szobánk alvadó alkonya.

bármelyik perc szótlanul
évtizedekig is eltarthat, 
emlékhangon kopog az eső, 
végül inkább elhallgat. 

szerelmünk, a fáradt vendéglős
körbepillant, megszeppen,
aztán szó nélkül marad
a zárás utáni percekben.

Veszprémi Szilveszter

Váz
I.
Minden reggel láttam, 
ahogy a biciklidet bezártad 
az állomás előtti tárolóba, 
és én minden reggel néztelek, 
és te néztél.
Mindig, pár perccel hét előtt jöttél, 
átemelted a lábad, gyorsan leugrottál, 
siettél, ahogy mindig én is, 
a kezedben maradt kulccsal lépdeltél 
mögöttem, pár perccel hét előtt.
Húsz percig egy kocsiban ültünk, 
volt, hogy egymással szemben, 
mert úgy volt hely, 
és tudtad, hogy minden reggel látlak, 
és tudtam, hogy minden reggel látsz, 
de nyilván nem voltunk érdekesek, 
ahogy a többiek, minden reggel, 
a veled és velem együtt indulók, 
vagy az éjszakai műszakot befejezők, 
vagy a halk szavú és sánta kalauznő sem.Horváth László: Időrács
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II.
Néha eszembe jutott, 
hogy biztosan kedvelnélek, 
mert az utolsó pillanatban érkeztél, 
mint az emberek, akik közel laknak, 
akik ismerik a reggeli forgalmat 
és a saját menetidejüket. 
A rohanásod magabiztos volt, 
mintha értenéd a világ dolgait, 
sosem néztél vissza a biciklidhez, 
pedig én folyton ellenőriztem volna. 
Mindig elérted a vonatot, 
bár én sem késtem le sosem, 
és azt hiszem erről beszélgethettünk volna, 
meg arról, hogy milyen sokan vannak.

III.
Amikor bemutattak egymásnak, 
azt gondoltam, a neved tette tönkre, 
nem maga a tény, hogy most egy ilyen helyzetben 
már köszönnék neked, talán meg is várnálak, 
kezet fognánk, ha eltennéd a kulcsot, 
megjegyeznénk, hogy mennyien vannak, 
aztán kérdezgetnénk egymástól, 
hogy mi hír a szomszédban, 
mint akik egy utcára laknak egymástól, 
és középen találkoznak, véletlenül, 
mert nem összeülős jellegű a kapcsolatuk, 
de ha már találkoznak, véletlenül, 
mindig megkérdezik.

Szamosvári Bence

Befogadtál egy cirmos kölyköt
Karmolászlak. Egy pici csámcsogás vagy,
Még a számban érzem. A rám szabott út
Vagy le a keskeny fokokon, a kéz a
Macskagerincen,

Skizofrén képmásom a tálba öntött
Anyatej színén, a fokok utáni
Kézmosás. A nem lehetek veled most
Gyorsvonatokra

Száradó fájdalma, a sínre dobott
Hullazsák félelme. A ránk szabott út
Vagy, a rád és rám pazarolt idő, a
Felzokogásom

Délután nagy macskaszemekkel és az
Elszakadni újra belőled, újra.

A nem akarom azért se.

Az elszakadás azért is.

Türelem
Hátha túl hamar lesz a féltelek
Félek, és kihűl a kézmeleg,
Jégcsaposra vált a test, habár
Nyár van és archetípus a nyár;
Mondd, mi lesz, ha az idő, a tér
Elkerül? (Tudom, lehet azér’
Átjózanodni a hónapot,
A kőre hányni, hogy jól vagyok,
Elfolyni padlón, hogy nem szilárd.)

Nélküled nem tudok várni rád.
És remélem, alszol valahol.
A panelcsönd íve átkarol.
Hogy tudod, azért én jól vagyok.
Hogy rágyújtasz, ha ezt olvasod.


