diákírók fóruma

magyar napló

TÕRÖS ÁGNES

NAGY KATA

Bögrényi diszkréció

(alkalmi némaság)

Félelmetes volt elhinni,
de végül mégis felkelt a hajnal.
Hiába voltam én nélküled.
A boldogtalanság mindig romeltakarítással,
a nyomok eltüntetésével ébred.

és most a neked szóló
összes szavaim
darázsként egy skatulyában
fekszenek
amit mondanék mindegy lenne
mert az a rohadt-édes Semmi
sem tapad meg bennem
ha csak ülök mozdulatlan
az éjszakán át tartó zivatarban
a felhõk alatt
vállamra veszem mocskait
a kifürkészõ holdnarancsnak

Mosolyt válaszolva elvetem az ágyat,
elolvasom végre azt a könyvet,
csészéitek gondosan elmosom.
S amíg így törés nélkül történek,
ti sem kérditek majd, mi bajom.
És nekem sem kell majd elmondanom,
hogy magam nélkül ébredtem fel,
és hogy talán így kelek majd holnap is,
hogy talán így ébredtem mindig is.
Kivéve azt a két gyönyörû hajnalt Veled.

PISZMÁN DÁVID

Ezüstgalamb
Elõször csönd, majd mikor már csomót
kötöttem a gondokra, fázom, de belül
a tétlenkedõ leplek patakká olvadnak,
ezüst szárnyú galambom kezemre ül,

(hit)
az emeleten már kitavaszodott
és milyen bájos évszak is a tavasz
gondolta Judit széttárt
karjait szárnyak
helyettesítik
elrugaszkodik
viharkabátja lebeg
és hiszi
hogy õ az angyal
a mézeskalács város felett

megpihen, a hosszú csatangolásból
emlékeket hozott, amiket neked adok.
A tébolyult erdõk mit suttognak?
Idõtlen idõk óta marasztalod,
és õ csak áll sanyargatva, nem
hiszi el, hogy újra elhibázom.
Ujjamon pihenõ galambom összetépem,
lelke füstömmel távozik. Fázom.

Irodalmi pályázat középiskolás alkotóknak
2005-ben immár 16. éve hirdette meg az Írók Szakszervezete, az Írók Alapítványa, Sárvár Város Önkormányzata, valamint a sárvári Tinódi Gimnázium a Kárpát-medence magyar tannyelvû középiskolásainak irodalmi pályázatát vers, próza és tanulmány kategóriában. Négy országból 517 diák küldte el munkáit. Közülük a legjobb 45 pályázót hívtuk meg a sárvári irodalmi táborba, mely 2005. március 22–25-ig tartott. Színhelyéül a gyönyörû természeti környezetben elhelyezkedõ sárvári Vadkert Fogadó szolgált.
A helyi kulturális események sorában hagyományosan számon tartott háromnapos irodalmi mûhelymunkára, az értékelésre és a díjátadó ünnepségre is ekkor került sor a zsûri tagjai (Földes Györgyi, Kemény István, Majoros Sándor, Papp András, Papp Márió, Térey János, és a szervezõk
közül Mezey Katalin és Ijjas Tamás) részvételével.
A sárvári kezdeményezésként már a hetvenes évektõl rendszeresen, országosan meghirdetett pályázaton számos tehetség bukkant fel eddig is,
elég csak néhány nevet említeni bizonyítékul – Bari Károlytól Kemény Istvánig, Tóth Krisztinától Kun Árpádig, Vörös Istvántól Varró Dánielig
vagy Krusovszky Dénesig.
– mk –
A közölt írásokat a diákírók 2005. évi pályázatára beérkezett és díjazott mûvekbõl válogattuk. Az idei pályamûvek értékelése folyamatban van.
A meghívottak tábora április 11. és 14. között Sárváron lesz, itt kerül sor a díjátadásra is.
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