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Napút – Nyugat Plusz
Reprint 2010–2016

Barátsággal a Napútnak…

A Nyugat Plusz a tolerancia jegyében fogant, az egyetemes értékeket el�bbre 

sorolja, mint a sz�klátókör� és sz�kmarkú egyen létet. Tudjuk, hogy a puszta 

létezésünk is siker egy oly’ korban, amikor a tartalmatlant tartalmasnak szokás 

hazudni, amikor a maroktelefont (újabban már okos!) – ha kellemetlen a hívás 

vagy nem id�ben érkezik – ki kell csak nyomni, félre kell tenni úgy, ahogy a 

problémákat is szokás.

Napjaink a látszateleganciáról, a látszatgazdagságról, a rútat, a csekélyt, az 

értelmetlent „felkaroló” rossz stratégiákról, a marketing-szamárságokról mutat 

h� és borzalmas képet. A Nyugat Plusz ebben a környezetben él(t) túl mindent. 

Apró bárkaként a háborgó tengeren…

Hatodik esztendeje létezünk – 2012 óta Nyugat Plusz néven. A  független 

szépirodalmi folyóirat azokat az értékeket képviseli, mint el�dei: az 1908-tól 

33 éven át létezett legendás Nyugat, illetve a legel�ször 2010. október 23-án 

megjelent és a jelenkori olvasók szimpátiáját hamar elnyer�, 2012-ig létezett 

Nyugat Ma/Nyugat Most (mint közvetlen el�d).

Szellemi bázisunk az Újnyugat Irodalmi Kör; olyan alkotó emberek baráti 

közössége-szövetsége, akik a közhelyeket kerülik, és akik az olvasóra is gon-

dolnak, amikor írnak. A Nyugat Plusz az az orgánum, ahol a min�ségelv érvé-

nyesül és nincsenek más elvárások, egyéb „tényez�k”. Valódi m�hely, ahol az 

ifjú tehetségeknek is mindig jutott hely.

Lapunk 2015. évi téli számában közölt esszét Berda Józsefr�l („…társadal-

mon kívüli lény vagyok…”), amelyet Sipos Lajos, a Magyar Irodalomtörténeti 

Társaság tiszteletbeli elnöke jegyzett. Az írás beharangozója volt annak a kiváló 

Sipos-kötetnek, ami a Napkút Kiadó gondozásában jelenik meg Berda József, 

kritikai pályarajz címmel. Ennek az együttm�ködésnek folytatása a Napút ha-

sábjain most olvasható „Nyugat Plusz 2010–2016” melléklet, amely az újnyuga-

tos kiadványokban megjelent m�vekb�l szemezget, a teljesség igénye nélkül.

A Nyugat Plusz alapcsapata nevében tartalmas id�utazást kívánunk a Napút 

olvasóinak!

Szabó Zoltán Attila (alapító-f�szerkeszt�)

Raffai Ferenc (társalapító-lapigazgató)

Konyári János (f�védnök)

Pet�cz András (a szerkeszt�bizottság elnöke)

Bolemant László, Kálloy Molnár Péter (szerkeszt�bizottsági tagok)

Spangel Péter (olvasószerkeszt�)

Kovács Gábor (m�vészeti vezet�)

Kisteleki Dóra (illusztrátor)
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Zalán Tibor

Genezis
Világunk fölött
van egy másik világ Még
alig alatta

Pet�cz András

Megölelt az Isten
Ebben a nagy-nagy rohanásban,
egy pillanatra megölelt az Isten.

Zavartan megálltam.
Magamat magányosnak hittem.

Annyi volt csak, hogy volt egy kis id�m.
Hogy épp nem kellett semmit sem tennem.

Hirtelen azt láttam, valaki jön.
Gondoltam, elmegy mellettem.

Aztán a kezemre tette a kezét,
és hosszan a szemembe nézett:

betakart minket a csendesség,
és hozzám bújtak a remények.

Nem múlik el semmi sem, soha!
A f� kizöldül, büszkén újra n�.

Hogy lehettem annyira ostoba,
hogy engedtem, hogy múljon az Id�.

Csak álltam ott, és beburkolt az Isten,
éreztem, hogy minden mozdulatlan,

és ott volt a nagyvilág! A szemeimben.
És egyedül voltam, végtelen magamban.
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Lukács Sándor

A kezdetek utcája
Turczi István: A VÁLTOZÁS
MEMÓRIÁJA c. könyvének olvasása
közben.

Város… városféle…? A kezdetek utcája szélesedik. Földerül
el�tted hegy, kripta, bölcs�, bodzavirág. Minden fontos a maga
léptékében. A durván bevert homlokzat mögött szoba tátong, huzat
cibál alvó függönyrojtokat. Itt elbúcsúztál valakit�l. Dicstelen
állsz, lépted elhagyott, belefúródsz a pillanatba. Majd kéz érint
puhán, mint illatos selyemsál. A gesztus mögött nincsen arc, csak
hópehelynyi súly a lelkeden. És várod, hogy hosszan hordott emlék-
képeid visszabomoljanak színekre, vonalakra. Nem tehetsz mást,
hiába pulzál mobilodon egy földöntúli sms, az alkonytáji szürkület
elnyeli még a szándékodat is. De hajnalra a szelek kisöprik bel�led
az éjszakát. Milyen zavarodott er� hajt alakból alakba, hogy újra
átéld a kiüresedést. Megkésett elismerések koszorúi száradnak
kóróvá homlokodon. Készülj hát a végs� megaláztatásra. Emelkedett
öntudattal, büszkén görnyedj az anyaföldre. Térded alatt betonba
égett lepkeszárny.

Tamás Menyhért

Archaiku
(Ady)

Szórobaj árnya;
fájó, féktelen fénye – 
újra új az új!
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T�zsér Árpád

Ó, Orpheusz
Hommage à Hamvas Béla

Ó, kihúnyó eonok,
amelyek ifjúkorom olvasmányaiban

valóságosabbak voltatok az abla
kom alatti sövénynél, a szubsz

sztanciák karámjánál, po
ros akácainknál, melye
ken esténként álomtól

elnehezült régi böl
csel�k gubasztot
tak, s a Herku
les oszlopain
túl a jószem�
hajós akár az
éjszaka óceán

jából fel-fel
bukkanó
Atlantiszt
is láthatta;

ó, költ�k, barátaim,
bizony mondom, elhagy minket a vers,
mert elhagytuk orfikus emlékeinket,
Mnemoszünének, a múzsák anyjának
(ki eredetileg nimfaforrás volt) kilenc
leánya szakadatlanul a születés s elmú
lás rejtélyére emlékeztette az embert,
ma a vers forrás helyett eltérített hason
lat, s hogyha szemfedél, nincs visszája;

(o, tempora, o, mores,
s látja ezt a konzul, s Catilina, a csaló
költ� mégis egészségesebb, mint vala
ha, s�t némely szenátor szerint újab
ban minden szava remekm�; közben
köröttünk új ezredév zavaros árja forr,
s még miel�tt az éjmadár végleg a vers
re s ránk telepedne, volna mit tisztes
múlttá emlékeznünk, kiérdemelve a
méltóbb isteneket és az igazabb létet);
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ó, Orpheusz,
megbántad már, hogy hátranéztél? Eu
rüdiké csak sötétben követ, szemed vi
lágánál titok a szíve és öle, mint az é
nek a letépett fejedben; míg a torkod é
des kromatikájára féltékeny Apolló le
vágva is daloló fejedet leckézteti (ne a
vatkozz a dolgomba!, rivall rá), addig
fölöttünk Erinnüszök raja kering, s mi,
dalod nélkül balgák, laptop-emlékeink
helyett a mítosz kapuit reteszeljük be.

Schwalm Zoltán

Talány
Ott ült a széken. Láttam.
Hófehér kabátban.
Lába el�tt két agár.
Talán jól láttam. Habár…

Ott ült a széken. Láttam.
Kék öltönyben. 
Lába el�tt két szolgálólány pihegett.
Ármániban lehetett. Talán.

Ha jól láttam. Ott ült.
Nem volt kabátja. Nem volt széke. 
Hívek ülték körül.
Talán � volt. Talán valaki más. 

Én is ott ültem. A hívei között.
Talán én is a híve lettem.
Kék öltönyben. Hófehér kabátban.
Fáztam. 

� ott ült egy széken. 
Én a közelében. 
Ha jól láttam…
A hívei közt?

Talány.
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Tép� Donát

Kilengések
Az utolsó kényes fénycsíkok is lefröccsennek, fagyba mártott hiénasikolyuk elhalkul 

az égen, mi alul csapzottan csókolunk újévet, aztán visszavetjük magunkat a dári-

dóba. Még néhány óra, még néhány csík, már nem félünk a holnaptól, pedig kéne.

Kénre foszfor botladozik az utcákon, átsuhanunk a zajtalan reggelen, 

a  techno színe fekete, lüktet az ágyékunkban, citrusokat harapunk, korhely 

csapadékot nyalunk le szájszélr�l és végre felütjük az els� hangokat. Rikácso-

lunk, bömbölünk, ez a majom éve, hát felszínre hozzuk a régen betokosodott 

fogadalmakat, adunk és engedünk tovább, elefántszobrokat helyezünk a bejá-

rat irányába, és pettyekben hull a zen.

Semmi sem dagad, csak, ha gyulladásban van, a Duna szívén tályog, dunsztold 

be a repedéseket, hogy lazuljon a kétely, várj türelmesen, hogy valaki felkapcsolja 

helyetted a villanyt, vagy hátha reggel lesz. Amúgy idén is túl sokat rágódsz, hogy 

senki se fi gyel rád, beszélni akarsz, vagy felhívni magadra a fi gyelmet, de az agyad 

megtelt, nem tudja többé feldolgozni a világot, inkább tovább vársz és nézel. Az 

élet arra való, hogy éljük, nem arra, hogy kívülr�l szemléljük – mondja erre valami 

k�gazdag celeb a tévében, de �, a hatalma révén már rég túl van minden gyönyö-

rön, miközben még harminc se múlt. Ebben az évben is a legnagyobbak harapása 

látszik csak, alant a szemekb�l mikroszkopikus üveggyöngyök csorognak…

Jelenünk roncsolt pont a tudat tükrén, pompázatos kiáltvány a hiábava-

lóság ellen, lees� var az univerzum sebér�l. Szellem nélkül talán nincs méltó 

élet, de túl a sok szellem terhével szintúgy nincs. Szemhártyán t�zszín, a tech-

no fekete és hideg, orrunkon kozmoszszagot érzünk, megvadulunk megint, 

az üvegasztalon ott várnak az el�re kihúzott botránycsíkok, mert, akárhogy is: 

a tökéletesség megrogyaszt, és a világ id�r�l-id�re igényel olyan embereket, 

akik együttm�ködésre, együtthazudásra képtelenek.

Próbálunk hát egyre több olyan képet kirakni a falra, amelyen az igazság 

van, nem hiszünk többé a csábosan felhúzott igéz� szemöldököknek, az an-

gyalarcoknak, a  tükör el�tti kommersz pózoknak az almás telefonnal, meg a 

fesztiválon csücsörít�, tökéletes testekhez tartozó szájaknak. A profi loldalakon 

csaknem jókép�, kisportolt gólemek, mechanikus pontossággal leképezett 

mintázat. Növessz dús szakállt meg New Kids On The Block frizurát, vegyél 

feketekeretes-szemüveget, ha kell dioptria nélkül, csak legyél. Vegyél. Rakass 

alvókapszulát az irodádba, simogass el még egy telefont.

Kislányok nagy ruhában, nagylányok extrákkal, natúr francia szájba: alap. 

Ellenszenv és elragadtatás, ahol a csók: extra. Lábszárig bizserg� eszmék gu-

mírozott véd�tokokban, egymásra borított gumiszoba-téboly és a meghazud-

tolás m�vészete: az egymás között kiosztott díjak, a ki nem mondott szavak, 

az eltitkolt szerelmek, nagyon kilengünk, nagyon kilengsz, nagyon kilengek.

Hagyom, hogy átjárjon a félelem, és tompa közönnyé váljon, átugrok a 

jelentéktelen foltokon. A techno fekete, a techno tiszta, ott vagyok mindenütt, 

és senki sem lát.
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Bíró József

Ett�l olyan
(  -   Gyulai Líviusznak   -  )

maradás indul esetben mellett
tökéletes alapján szél sem kér
sugara szenved� kiderül hittel
lassul köze oszlopos magához
világán tárogatná fagyalosa új
szeretet anélkül munka sokkal
határon �zötté tudva tavasszal

Nemzetben
(  -   Buda Ferencnek   -  )

búzaszáltól megérleli cseppharmatán
kiemelhetetlen álomrost kivált szárny
sziromeset puhán hord tiszafáról még
helyreáll viharán keserves szélzászló
váló tárnaarany nehézköd� sz�ttessel
h�séges patakcsele szívizzást tömörít
pásztázva örökmécs bölcstürelemmel

Keresztül
(  -   Ágh Istvánnak   -  )

rejt melyet kész áthidalva lehet
megér egyr�l váltószolgálatban
kedv ezentúl által felt�nésment
boldogárasztást elevenkönnyes
hasonló soha óta más iszkol rét
sorára már hely azonban mégis
visszalátón belülr�l nyerserejét
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In memoriam Fodor Ákos

„Viszonyom van mindenhez, 
mindenkihez”

Egy esztendeje hunyt el Fodor Ákos, akinek m�veib�l most özvegye, Podonyi Hed-

vig készített egy csokornyit a Nyugat Plusz olvasói számára. A költ� búcsúztatására 

2015. március 21-én, Budán, a Vízivárosban került sor.

Válság-jelentés

rámszorulok

Programajánló

Mikor, ha nem tudsz
jót tenni: jól teszed, ha
nem csinálsz semmit.

3 szó

hommage à W. S.

fényroham
*
varázstörés
*
rímálom

Békesség

Nem akarom tudni,
hogy tudod-e.

Wu wei

A viszketést csak
kényezteti-táplálja
a vakarózás.

G�g, vagy szerénység?

Nem szorongatok
olyan kezet, amely ezt
nem viszonozza.

Credo

Csaknem mindenki és minden érdekel;
kíváncsi senkire, semmire nem vagyok.
Viszonyom van mindenhez, mindenkihez;
véleményem nincs senkir�l, semmir�l.

H.

Szabadulás, vagy
zárka-csere a halál?
Az itt a kérdés
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Az elfeledett Csók-vers
Sáregres apró falucska Fejér megye délvidékén – a települést Csók István fest�m�-

vész tette híressé. A mester a helyi malomban született 1865. február 13-án.

A  Sáregressel szomszédos Rétimajorban ma halgazdaság m�ködik, itt dolgozik 

Mocsár Eleonóra, aki a Csók-hagyaték gondozójával, Palotainé Káli Gabival – a 

fest� lánya, Csók Júlia (becenevén: Züzü) barátja – összefogva „Sáregres Csókja – 

A szentlélek munkája egy Fest�m�vészben” címmel exkluzív kiadványt jelentetett 

meg. A kötet egyediségét az adja, hogy megtalálhatóak benne az eddig a szekrény 

mélyén �rzött családi fotográfi ák, továbbá a Keresztapa reggelije, a Szénagy�jt�k, 

az Árvák, a Szivárvány a Balaton felett cím� remekm�vek készít�jér�l az alkotás 

közben készített – eddig ugyancsak rejt�zköd� – fényképek. Csók István felesége 

elvesztése miatt érzett „mély fájdalmában” írt egyetlen verse is megkerült, amit a 

Nyugat Plusz – a szerz�k beleegyezésével – els�ként közölhetett…

Csók István

A Ferdinánd hídon
Magányos éjszakán
Vándorlok a Holdsütésben.
Fölérek a hídra.
Alattam lokomotívok zakatolnak.
Majd megfojt a kénes füst.
Itt jöttél egykor hozzám. Sugárzón, mint
az ifjú Psyche!

Az emberek szájtátva meredtek rád, a mint
földöntúli fényben kényszerített hozzám szerelmed.
S te beragyogtad m�termemet.
Mámorban reszkettek a képek.
Reszkettem én, s a mennyt�l ellopott kéj
most kint dermed a temet�ben.

És én nem mehetek hozzád!
– Éjfél elmúlt. A kapu zárva. – 
Nem borulhatok sírodra.
Nem sirathatlak, míg megszakad a szívem.

Budapest, 1936
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Filip Tamás

Süllyed� szigetr�l integet
Árbockosárba gy�jtögettem
a tengertajtékot hajdan, sirályok
tollpihéit, szél-forgácsokat.

Vajon az én kiáltásaim
összegy�jtötte-e bárki?
A hangom egy másik
dimenzióban vajon még rezeg?

A FÖLD! néha úgy pillantott rám az
ásító köd mögül, hogy majd’
megszakadt a lélegzetem.

A parton olykor alkimistákkal
próbáltam üzletelni,
fejükön csúcsos süveg,
s ha fényes köpenyükben
megláttam magam,
inkább behunytam a szemem, és
hallgattam, hogy hátul a sötétben,
kalickákban kitömött
trópusi madarak énekelnek.

Tudtam parancsolatokról is,
melyeket k�táblára véstek,
de a hajókon, ahol szolgáltam,
emberek hitték
magukat Istennek.

Álmodoztam sokszor, milyen lehet
a szimultán szeretet, de tudom,
kiejthetetlen mássalhangzó vagyok
egy elfelejtett nyelvben.
És mindig másra gondolt,
akit én öleltem.
Mondataimat néha kihangosítottam,
de az emberek
befogták a fülüket.
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Mocsárba vert
cölöpökre, kiszolgált
hajóból házat építettem.
Tántorog, hogyha vihar van,
nyöszörögve hullámzik a padló.
Ilyenkor eszembe jut,
a léken hogy tódul be a tenger.

Emléke vagyok egy
hajdani hajósinasnak, süllyed�
szigetr�l integet.
Szájáról leolvasom, hogy arra kér,
miel�tt végleg meghalnak,
valahogy gy�jtsem össze a kiáltásait.

Horváth Gábor Miklós

Pilinszky
cigarettafüstben titokzatos mosoly
bizonytalan léptek halálbiztos szavak
csodálkozó szemek nyitva éjszaka is
örökké a minden és a semmi vívta
csatáját el�tte úgy döntött rögzíti
minden pillanatát nagy árat fizetett

vallomásaiért a kegyetlen harcról
sz�k labirintusnak érezte az utat
amin botladozott jeleket keresve
ahol más mint tágas légifolyosókon
repült önfeledten � a szirmok röptét
és jelent�ségét vizsgálta tétován

vallomásainkat nem sikkaszthatjuk el
ahol az emberi beszéd már becs�döl
ott járt biztos lábbal nem értette soha
hogyan történhet meg a szavakban csalás
mikor megfürödhet bátran a b�nös is
szókimondásának a forrásvizében
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Bolemant László

Leszno–München repül�út
havas hegyélek
ostora kinyúló szárny
alatt pattogott.

a légcsavarok
suhogása a gyér
felh�kbe színt kent.

versem zizeg�
lapszélek meredélye
el�tt szárnyat bont.

alattunk folyók
s megrajzolt városokban
boldog földiek.

Hegyi Botos Attila

Az id�utazó estéje
A csillagászok szerint
már rég nem létezik.
Csak fénye,
amely földet ér.
Számára:
egyetlen jelen.
A csillag. A csillagászok.
A t�levél közt neszez� sün,
az akébia szívszorító illata.
A tücsök, a csalogány, az égitest
muzsikája.
A kerti padról égre mélázó alak.
Személyes távlatában: szívében
egy régmúlt naprendszer
bolygóit fürdeti.
Onnan nézve még nem léteznek
ezek a csillagászok. 
A sün, a tücsök, a csalogány.
Az akébia. A padról fényét figyel�
ember. Csak a muzsika –
Az � szemében most születik a Föld.
S csak így képes látni
innen is.
Ki osztozhat magányában.
Ki láthat
egy csillag szemével?
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Vörös István

Farkasrét
Ma bejártam az egyszer volt Budapestet:
a temet�t. A hegyi sírokon nevek
a gyerekkori tévéadásokból, tankönyvekb�l.
És ismeretlenek, akik karon ül�ként
megcsodáltak az utcán. A fehér
kisbundámban én, 10 éves
lódenkabátban �k. A város másképp
zajos, másképp büdös, másképp
pusztul, mint akkor.

A fehér, fekete, bordó k� alatt
�k. Szemüvegesen, rossz
füllel, lecsiszolt fogakkal én.
Az élet másképp zajos, másképp
büdös, másképp pusztul, mint
amikor nem az enyém, hanem
a feln�tteké volt. Már nincsenek
is feln�ttek. Vagy épp
kivesz�ben vannak.

Debreczeny György

a létezés sodor
döglött fekete madárnak nézem 
az összegy�rt
eldobott m�anyag zacskót
egy ösvény a hídon átdübörög

döglött fekete zacskónak nézem
az összegy�rt
eldobott fekete madarat
végigdübörög rajtam a híd

a meg nem világosodott tudat
által tapasztalt létezés sodor
cigarettát sodor
és a fekete madarat összegy�ri
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Novák Valentin

Fest� és tája
A nap négy ponton üti át
felh�-Krisztus párahusát…
Ahogy a fény továbbszitál –
aszal a bibliai táj…

Modellem délibáb csupán,
fénycsokor koradélután,
lég és föld egyberezgése,
mez�kimonón árnygésa…

Festegetem a gyorsulást,
az egybecsúszást, elmúlást,
a lassan hunyó napokat,
év-osszáriumokat,

vet�d� hegyek arcait,
a lét ördöglakatjait,
a nem-levés �slevesét,
Pokolmájat, Édenvesét,

özönfény emberközönyét,
a spektrum blazírt körét,
palettám hazugságait,
néz�k megcsalatásait…

Hiába minden itt. Alfa
s ómega között a karma –
férgül ikonarany-alma…
A színeknek sincs hatalma…
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Agócs Sándor

Lepkék a könyvtárszobában
jönnek a szobafest�k és percek alatt
felvonulási terület lesz itt minden
akár az életem ami eddig is
az volt felvonulási terület
csupa-csupa nagybet�vel akár
mert mindig vonultunk valahová
vagy csak mentünk s�t osontunk
fal mellett sz�nyeg alatt lapulva és
még az alatt is de hol van ez már
és reméljük soha-soha többet
de most ki kell pakolnom innen
minden egyes könyvet hétf� reggel
jönnek a fest�k egyenként fogom
bele-belenézek leülök olvasok
egy-egy résznél megragadok
a kérdés ment-e a könyvek
által a világ elébb?
meglep� ma is mennyire id�szer� –
de hát így ennek sose lesz vége
és polconként fogom és ölben
hordom volt id� mikor máglyára
vittek ennél sokkal de sokkal többet
és már nagyon is tudom igen
könnyelm� ígéret volt
és csak úgy tódul a helyükre máris
a fény s végre talán kitavaszodik
és majd jönnek a friss meszelésre
a bogarak a hangyák a lepkék
érdekes hogy csak a friss falon
szeretnek pedig eddig is jöhettek
volna de csak néhány vakmer� pók
volt annyira bátor

és nézem az Enciklopédiát keresem
mit is akarnak ilyenkor lepkék
a könyvtárszobában
f�leg ha az már üres jöhettek volna
korábban is most ugyan mit keresnek
itt annak idején mi egy szó nélkül
mindig csak vonultunk valahová
vagy csak mentünk s�t osontunk
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fal mellett sz�nyeg alatt lapulva és
még az alatt is de hol van ez már
és reméljük soha-soha többet
talán ez az a többlet ami miatt
most felvonulási terület
lett megint ez a parányi szoba –
bele-belenézek leülök olvasok
egy-egy résznél megragadok
de hát így ennek sose lesz vége
és polconként fogom és ölben
hordom volt id� mikor máglyára
vittek ennél sokkal de sokkal többet
és már nagyon is tudom igen
könnyelm� ígéret volt
és csak úgy tódul a helyükre máris
a fény s végre talán kitavaszodik
és váratlanul jönnek is a friss mesze-
lésre a bogarak a hangyák a lepkék
érdekes hogy csak a friss falon
szeretnek pedig eddig is jöhettek
volna de csak néhány vakmer� pók
volt annyira bátor

Schwalm Zoltán

Egy legenda sorsa
1. az id�sebb pályatárs megalázta
2. a cenzor megregulázta
3. az irodalmár földbe döngölte
4. a kánon meg sem említette
5. a kupaktanács kipenderítette
6. a régi bajtárs ostorozta
7. a tanári kar kiátkozta
8. a hivatalban nem fogadták
9. a kocsmában megrugdosták
10. a szélhámosok megbélyegezték
11. a szentélet�ek leerkölcstelenezték
12. a szabadgondolkodásúak lehülyézték
13. a hagyománytisztel�k lelázadózták
14. a forradalmárok eltakarították
15. a kancsalok lebandzsázták
16. a látók megvakították (volna)



1919

Reprint 2010–2016

Pet�cz András

Optimista haiku
Mintha valaki
jönne: ajtóm nyitva áll,
így várakozom.

Kéringer Gábor

Bárcsak…
Csipetnyi önbizalommal
én lennék
a világ legszerényebb embere.

Varga Imre

Elmeszesedtek
Útjaim elmeszesedtek,
jaj, már alig járhatók,
sötét, fényes térré lettek,
ki- és el-nem mondhatók.

Köszönöm a mestereknek,
ráadásképp még a szót,
de tetteim, s mit �k tettek,
takargatják a valót.

Csendjét érzik közelemnek,
s rám várnak a székemen,
nincs árnyéka a kezemnek,
s egy nap mennyi éjjelem!

Lárai Eszter

Hajsza
Korán kel
tesz-vesz
lohol
fejest ugrik a délel�ttbe
bár késik a taxi
késik a délután
késik az este
éjszaka végre
utoléri �t
a kimerült id�
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Babics Imre

Tér-Id�
 LeTÉRdelnek és kID�lnek És ketTÉRoppanok mID�n
 halálra hajszolt szarvasok. megtörik a fény szemükben. 
 – Nekünk pókhálóból sz�j meg Szarvasszemek, szarvasszemek
 egy csendes rezervátumot,  sugároznak mindenünnen.     
 hol kilövési dátumok Mindig feléjük visz cip�m 
 végítéletig sincsenek! – (az ágyamban fekszem pedig),
 ez, mit szemükb�l olvasok. de részvétem nem kell nekik.
 Szarvasszemek, szarvasszemek. Szívem állandóan remeg, Ez az utolsó üzenet.

s nem teszem már fel a kérdést,
hogy miért t�Ri el mindezt?
Isten nem hoz helyre semmit,
„csak” eltöröl lenn-t�l fenn-ig,

s újrakezd, új elemekkel.
Akkor holdnak szemetek kell,

s az látható innen nézvést,
hogy sosem az igazin veszt.

Szarvasszemek, szarvasszemek.




