
 

Bartus Rozi 
 

Férfinyár Férfinyár Férfinyár Férfinyár     
 

Forró és lendületes volt ez  
a lobbanékony nyár. Egyik  
kánikula a másik után.  
Csak A FÉRFI tudta így 
kigombolni a hálóinget 
és végighúzni a hosszú testen 
azt a gyönyörű Aranyruhát. 
Te is heves vagy azóta, 
pedig már hirtelenkedik egy-egy 
hideg, csípős hajnal. Lebarnult, 
puha bőrödön még ott villog 
az augusztusi kaland, mellyel 

bekentük magunkat az erős 
napfény ellen, nehogy  
megégjünk, és nyoma maradjon. 
 
Most már a vastag kabátot 
is elbírod, de alatta ugyanolyan 
érzékeny maradtál. Érzékenyebb  
az érintős képernyőnél, mert 
téged meg sem kell érintenem, elég  
megállnom a Nagyúr kapujánál, 
elég neked az egyszerű közelségem. 

 
Egy egész délután a RialtoEgy egész délután a RialtoEgy egész délután a RialtoEgy egész délután a Rialto----hídnálhídnálhídnálhídnál    

 
Nyolc órája lehetett, 
hogy a déli harangszók  
elhalkultak. Leráncigálod 
nyakadról a nyakkendőt, 
az inged ujját is feltűröd 
— sötétedéskor nem érdekel 
az elegancia.  
A Canal Grande két partja  
közt tintaként folyik a  
megigézett energia. 
Jobb kezedet a nadrágod 
zsebében tartod, másik 
a vállamra támaszkodik, 
miközben bőrömet  
csiklandozza. Én  

hegedűhúrként simulok 
a kézhez, az egyre izzadó 
ujjakhoz — belőlem nem  
jönnek elő a félhangok  
és belőled is egészet akarok! 
És ha egy kicsit tovább 
maradunk olyan szorosan 
egymás völgyeiben, mint 
amilyen hűségesen  
támasztják a fehér kőhidat 
az öregedő cölöpök, 
akkor azt is megsúgtam volna, 
hogy akkor délután 
csak téged szerettelek.  

 

 



 

Benke Júlia 
 

Esély Esély Esély Esély     
 

süllyedek egy  
kekszen, a teában 
 

én tebenned 
 

te énbennem 
 

rettegek, 
hatalmas Istenem. 

 

Ilyen egyszerűIlyen egyszerűIlyen egyszerűIlyen egyszerű    
 

Hátamon a zsákom, 
zsákomban a 
Bachom, 
ő sem haragszik, 
én sem haragszom. 

 

KészülődésKészülődésKészülődésKészülődés    
 

Tükröm-tükröm, 
mondd meg nékem: 
hiú vagyok-e 
vagy lány? 

 

Mi van kilátásbanMi van kilátásbanMi van kilátásbanMi van kilátásban    
(seregszemle) 

 

A lépcsőn 
felfele halad 
két nő és egy férfi, 
két nő és egy férfi, 
két nő és egy férfi, 
még több nő. 



 

Szente B. Levente  
 

FaringatóFaringatóFaringatóFaringató    
 

fákat ringat a szél 
átlátszó ujjait néha a levelek  
közé fúrja — körécsavarodik 
 

nem sír 
csak rimánkodik 

 

LenniLenniLenniLenni    
 

ebben a zsúfolt összefüggésben  
ahogy a szavak egymásra torlódnak  
mert őszintének lenni annyi 
mint hazugságok között  
becsapottan alkut kötni 

 

BálványBálványBálványBálvány----énem: Isten alatt a trónénem: Isten alatt a trónénem: Isten alatt a trónénem: Isten alatt a trón    
 

lelkem mélyén ősi tiszta tűz 
nevesincs lények őrzik 
egyik angyal 
másik démon 
bizonyíték hogy ember vagyok nincsen 
amit örököltem — hogy áltatom énem 

 

ImaImaImaIma    
 

a festmény  
a zene  
a költemény 
imát dobban a szív  
lüktet ér 
csók alatt a halánték 
imát mondok mikor  
egy szelet kenyeret 

kezedbe adok 
tovább a tied — 
hogy szádba veszed 
kicsinyeknek és nagyoknak  
csókkal vagy nélküle 
tovább hogyan adod  
te tudod 


