
FEJÉR ETELKA

Félbátyámé

Még sose láttalak.

Drótkötözéshez szokott
kezek családfádba oltották
görbe ágam, s én mételyként
kúsztam mahagóni kérge alatt.
Anyósomnál családias
szertartásoknak hódoltunk,
ittunk szalonpálinkát is, pedig
tőlük alléljaim idegenítenek.
Veled talán csak apánk
halotti torán ülhetünk fehér
asztalhoz.

Örök igazság: a temetés
összerántja a családot,
mint forró leves a tojásos
habarást, s a végeredmény is
éppoly sajnálatos.

GUCSA MAGDOLNA

Nagyapám

lábaiban vastag kígyók az erek
tekergőznek öregecskén rongyosan
és ahogy a csősz egyet-egyet csosszan
minden métert lassanként levedlenek

éhes juhok állnak riadt piszkosan
a csupasz mellkas kráterei felett
amiből még élet fakad s lehelet
a pár fehér szál a széllel elsurran

az egyik bárány az én ölelésem
(takaró s vacsora lesz, ha jön az ősz)
átcsattog az öreghez a vetésen

ő nézi-nézi, de hát mégiscsak csősz
épp csak mordul a puska a kezében
juhászok pereputtyával nem időz
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láthatár magyar napló

Diákköltők

LÁZÁR BENCE ANDRÁS

Talán nekünk is

A madarak úgy határoztak, túlságosan hideg van itt.
Én válaszul elhatároztam, gyalog megyek ma haza,
Meg akarom nézni a házam oldalát, s a szobám
kérges ablakát. A felhők homályos hitre tértek át,
legalább nem fog esni, s még a nap is megmarad,
de megnézve utoljára vállad, úgy érzem, tartalmat
s lényeget cipelsz magadon. Akárhogy is van, vagy nincs,
én úgy gondolom, bennünk született valami közös,
ami miattad táplál hasonlatokat. Sokan azt mondják,
hogy nekünk, te neked, s én nekem, mint régen az utcák mögött,
késő októberben, titokban együtt. Bár én, mint pohár
az ital ízét, őrzök mindent, mi elnyúlik hozzád, csikket,
csészét, hajszálat a mosdókagylóban s szőrszálakat
a szőnyegen. A madarak most kiéhezett fiókákat ápolnak
valahol Afrika és Ázsia közt, nekik ösztönös a párválasztás,
talán nekünk is az lesz egyszer.

Válogatás a 31. Kár pát-me den cei kö zép is ko lás iro dal mi pá lyá zat dí ja zott jai közül. A pá lyá zat az Írók Ala pít vá nya, a sár vá ri Tinódy Gim -
ná zi um és Sár vár ön kor mány za tá nak kö zös szer ve zé sé ben ke rült meg ren de zés re.


