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Töviskoszorúról rózsakoszorúra
(Anyám emlékkönyvébe)

elképesztõ magmán száradok
forrást apasztó torok
kínján koldulok
föld nem maraszt
sem asztalotok sem ágyatok
hajszálgyökérrõl mintha fát
põrére rázott sok malaszt
elektrosokk
nincs ki irgalommal fölérje
koronáról fordultam gyökérre

elállt  a szél
köszönt egy sirály
itt-  s túlpart közt lélek-rengette rács
tájolásra erõm elég
lesz-e harangkondulásra

dolgát az ember míg bírja
hullajtott levélre megírja csomóban
hajt egy hajnali olaj-nyomat
mennyei dombján millió rózsa

soká veszkõdtem egy sokkolttal
de tudtam költõ volt
– álmában öt török szidta õt
tõlük hogy elcsalt egy török nõt –

lomb-tenger zsong esti zsolozsmát
térdemen a világ kínja most
testnedveimbõl darázs inna
apámhoz indulok hamarost

s együtt nézzük majd odaát
más mint költ rám egy négysorost



„Tizennyolc éves koromig színésznõ akartam lenni, csak azért, hogy 
lovaglóruhában, hosszú szipkával eljátszhassam a Lili bárónõt.” (Korcs-
máros Györgyné)

„Miska egy vasárnap minden elõzmény nélkül eljött hozzánk, és 
megkérte a kezem a szüleimtõl. Kettõnk között szó sem volt ilyes-
mirõl.” (Pásty Júlia)

„Minden hely foglalt. Fönn, lenn. Meg kell õriznem magam. Ákostól tá-
vol, Ákoshoz közel, próbálj aluszkálni, ne sírj.” (Kárpáti Tünde)

„Ki tilthatná meg nekem, hogy képzeletben magamhoz kössek egy alig 
néhányszor, s akkor is csak futólag: egy-egy pillanatra látott család-
apát?” (Lajta Erika)

„Mivel a ruhácskáknak csak elsõ felük volt, hátul ugyanolyan pucérok 
maradtak, mint eddig voltak, csak most ezt érezték is, bár korábban 
eszükbe sem jutott.” (Ladányi-Túróczy Csilla)

„Ma is úgy gondolom, a rút kiskacsa történetében a nekem szóló leg-
fontosabb üzenetet kaptam: ha nem érzed, ami lesz, csupán azt hiszed 
el, ami van, az a legnagyobb magány.” (Kálnay Adél)

„Nekilökött egy növendék hársfa csenevész törzsének, hátracsavart 
kezeimet a fa mögött egy marokra összefogta, és teljes súlyával rá tu-
sza ko ló dott védtelen testemre.” (Noth Zsuzsánna)

„Zenóbia Gergelyhez ért. Szõke haját megrázta, kézfejével a fi ú fejéhez 
kígyózott, és megsimogatta a lófarkát.” (Balogh Ildikó)
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