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Szűcs Krisztián

Persze, hogy nincsen
hát persze hogy nincsen klímaváltozás, vagy mi
emlékszem novemberben régen is a Balcsiban fürödtünk mindig
régi fényképeken látom, ahogy július közepén anyám bundában kiált felém,
hogy a sísapkát le ne merészeljem venni én

és úgy jó ahogy van minden ezen a földön
jobb ma egy erdőtűz, mint holnap egy foltos öltöny
hát persze, hogy nincsen, a Duna kispatak
volt mindig csak akkoriban tűnt folyónak gyerekszemmel

tízezer éves a Ruha pont ma, a Probléma félmillió
a plasztikszigetek az óceánon meg asszem 1millió
és úgy jó, ahogy van minden ezen a földön
kiömlő véremet én mind a vodkára töltöm

az élet szerves része a halál, kerülgeted, de rád talál
és a hírek emlékeztetnek rá, hogy el ne felejtsd soha
ezt az éjszakát, ezt a 2 hetet,
ezt a 10 évet, ezt az életet úgy basszam el, ahogy elhiszem, hogy akarom

és úgy jó, ahogy van minden ezen a Földön
jobb ma egy erdőtűz, mint holnap egy foltos öltöny
az élet szerves része a félelem, alapvetőbb, mint az élelem,
ahogy átbotorkálsz az életen, ez az igazi vallásunk, életem
hát persze hogy nincsen

Kollár-Klemencz László

Ha üdülni megyek
 
Ha üdülni megyek
A vonat mellett ló fut
egyik oldalon
A másikon kutya szalad emberek között

Az ablakon keresztül
Kerítés rángatja szemem
Addig, míg meg nem érkezem

Az étteremben,
Kezemet a szék támlájára teszem
Csak halat eszem rántva
Az enyém, s az ő szája is tátva

Aztán csendben vagyok

Szendrői Csaba

Bardo
két helyen szivárog át ma csak
az éjbolt kirakatán a nappali.
ringatózom kint, felettem emberek
haladnak, maguk mögött hagyják
a hangzavart. két pont között
én a harmadik. pislákolok nekik,
tudják, hogy összeköt minket a
hiábavalóság. hogy ők
hiába mennek, én meg hiába maradok.

Gondolat nélkül
Így várom,
Hogy az üdülésnek vége legyen

Mit is csinálok, mikor üdülni megyek?
Pénzt pöckölök a földre
Izmaimba fagylaltot teszek
S a tengerből kijövet
Egyszerű sótartóvá leszek.
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