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Első fejezet
A vihar nem érkezett meg.
Hiábavaló volt hát a kétségbeesés öröme, a sok-sok rozsdazáras pinceajtó,
A ponyvával letakart termés.
Az ég bársonyfekete, mégsem alakulnak esőcseppekké a csillagok,
Nem üldözik egymást a felhők, s nem
Facsarja ki a holdat a prérifarkas üvöltése.
A látvány magáért hallgat.

Fehér pulóver
Már csak azt nem értem, miért mindig fehér pulóverben jelensz meg. 
Vagyis, nem jelensz meg konkrétan, hisz nem találkozunk, megállapodtunk, 
hogy „vége”, amikor pedig mégis találkozunk, véletlenül, akkor láthatóan 
kellemetlenül érzed magad, mint aki valamit nem akar, vagy túlságosan 
szeretne, és merevvé válnak mozdulataid, mint egy bábunak, aki utánozza 
az életet, egy olyan életet, amelyet sosem akart élni, ám mégis kénytelen 
rá, mert valaki kirakatba helyezte, s onnan már nem léphet ki, nem 
viselheti azt, amit akar, vagyis: nem fedheti el testét akármivel. Nem 
tudom megérteni, hogy miért mindig abban a kötött, fehér pulóverben 
képzellek el, amit talán sosem viseltél, de amit nem tudsz magadról levetni. 
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Elmosás
Megágyazom neked. 
Szeretnék ismét egy éjszaka öröklétében
heverni, ahol a sötétség mindig derengés
marad, ahol a nappal őrületében ütköző 
pillanatok velünk együtt, vagy talán
bennünk alszanak, semmiképp sem 
köztünk, közénk nem szüremkedik 
semmiféle zavar, ugyanazzal a pléddel
takarózunk, kimossuk és megszárítjuk
egymás ruháit, de csak éjszaka, csak
akkor tűnik el a távolság, csak akkor nem
tudom ellökni magamtól a gondolatot, 
hogy hét hónapja nem látlak, akkor válik 
a derengés sötétséggé, akkor terül rám 
óriásként a takaró, akkor mocskolódnak
be ruháim, mikor eszembe jut, hogy
elfelejtettelek.

Hátulnézet
Nem akarom, hogy lássatok. 
Kék a bőröm, a gerincem, 
Az arcom és a köpenyem, 
Kék minden, amit meg lehet nevezni, 
Nem vagyok már: a szín átvette lényegem,
Ha tudnék még beszélni, szavaim is 
Kékek lennének, 
Festettek és elkopottak,
Mint a háttér, mely kirekeszt, 
Mégis magába fogad. 
Ne lássatok. 
Homok folyik szememből.
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Sulyok Valentina 1997-ben született Egerben. 16 évesen egy irodalomórán beleszeretett Horatius 
egyik versébe, ennek hatására később a Pázmányon szabad bölcsészetet, és esztétikát tanult. Takács 
Zsuzsa, Szabó Lőrinc és Rilke költészete alakította leginkább, valamint alakítja is versvilága körvonalait.

Tájkép
Néha megfoghatatlan és távoli vagy,  mint a páragőzös tájak egy angol 

festő képein, 
Néha bizsergető, mint a lábaimban meginduló zsibbadás,
Néha táncoló és mozdulatában összeütköző, mint egy világűrben éppen 

születő részecske,
Néha aztán megbízhatatlan vagy, mint egy hepehupás felület, melyet 

valami ismeretlen szeszély kedvére alakít,
Néha maga a mámor, egy ígéret bódító ünnepe.
Néha magad felé fordítasz, és nekem ütközöl, táncolsz velem, és velem 

együtt pördülsz egy halál utáni éjszakában.
Néha elfelejtesz, aztán valamiért mégis örülsz, ha találkozunk.
Néha remélem, hogy csak elképzellek, vagy álmodlak, hogy majd 

ébredésem fényt derít kószaságodra, és összehajtogatja ágyamra dobott 
arany ingedet. 

De néha – mikor nem gondolok semmire – újra érzem nyomaidat bőrömön,
újra hallom a vallomástól szelídült hangod, újra kibújok a vágy alól, újra 

megtörténik minden.
Csak egy dolog történik másképp.
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