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CZIGÁNY GYÖRGY

Mi ket ten
Mi ket ten és mind, ami nem ér vé get,  
míg ir gal mat lan öröm tõl re pes  
a szív!  Mert csak az sze re tet és élet, 
ami be be le hal ni ér de mes.   

A tá vo li ked ves hez
Szem pil la-rács mö gött ve szett el,  
ki te he tet len sze re tet tel  
meg nem ért he tõ sut to gást hall,  
de bol dog a szo mo rú ság gal.  

Rej tõ zik han god te le fon ba.  
Mint ál mok mé lyén, ha cso bog na.  
Csönd je na po zik vég te len ben.  
Hol hi á nya szó lít gat en gem. 
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BROKÉS ÁG NES

Ver sek
Gyö nyö rû, tob zó dó ha jad
A sír ke reszt alá szo rult

Túl nagy a fû a göd rö kön
Csi gák le pik a sír ke resz tet

Eny he szél zi zeg, mit me sél
Bu da fe lé száll, ó mi fur csa

•

Lát tad-e a csil la gos te her au tó kat
Ami kor le ra kod tak?

Ócs ka ho ked li, raj ta anyád
Vagy tán apád, de mind egy, úgy se él

Szo rí ta nád a nagy anyád ke zét
Né mán vár nak a fé nyes te her au tók.

•

A rá bo ru ló szen ve dély alatt
Min den ki sze re ti meg húz ni ma gát.

•

El vét he tet len lán gok fe lé nyúl tam
Utá nuk nyúl tam

A lán gok ak kor mé lyen ra gyog tak
Fe lém ra gyog tak

Nem kel lett sí rás, sem mi haj ci hõ
El vét he tet len lán gok ra gyog tak.

•

Amer re sor sod ros to kol
Tüs kés bok rok alatt ta lán
Piroskalapos gom ba nõ.
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A kis ci põcs kék ott ma rad tak
Vagy mi volt az a fon tos má sik
A sze re lem ta lán

Ott ros to kol a vég ze tes bo kor ban
Ahol piroskalapos gom ba nõ
Ott fej lõ dik, ru ház ko dik a sors.

•

Sá ros ci põk.
Nyo mo rult, sá ros csu kák.

Haj na li fény.
Ra gyo gás, ra gyo gás, ra gyo gás.

•

A sá padt ha von föl de reng tem
Szik rá zó ár nyék: el me reng tem
Lá bam ra hullt a szi rom-élet
A szi rom-lét. A hó el ol vadt.

Az új sá gok ké sõbb meg ír ták
Jött és el ment – csak en  nyit ír tak.
Szik rá zó árny, ki el me ren gett
A hó a ci põ jé re hullt.
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SZÉ KÁCS VE RA

Csillaghaikuk
Ta vi nád der med,
jég zöld, be fa gyott med rek,
Nap ta lan, vak ég.

•

Fény év, a ne ved
tisz ta el lent mon dás. Nem
év vagy te, csak út.

•

Ó, mély egez ni
vol na jó! Csil la gos éj
vad hi de gé ben.

•

Mi ké ne itt most?
Antigravitáció.
Vin ne mes  sze, el.

•

Csil lag on tó köd,
Anya-anyag: mé hed ben
Na pok fo gan nak.

•

Mély égi fel hõ:
holt csil lag po ra. Egy kor
éle tet adott.

Há rom szög a víz fö lött
Haj na li négy fe lé. A csil la gok már
mind ki alud tak. Ke le ten leg alul
a kö ze le dõ nap fény li la csík ja.
Csak a Vé nusz és a Ju pi ter ra gyog
ha tal mas, sár ga fén  nyel
bal ra és jobb ra a ké kü lõ égen,
egy for ma ma ga san az al vó víz fö lött,
szem ben ve lem, és épp kö zé pen ál lok.

Ha kö zé pen én,
ak kor ta lán a Föld is, min de nes tõl,
vagy csak ez a cso dát lát ta tó
ki tün te tett arácsi pont?
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Út az égen át
Egy szer az Antares fe lé néz ve
ke res ted a hoz zám ve ze tõ utat.
Jöt tek a mailek, a ver sek, a te le fo nok.

Nem tud tam, me lyik az Antares
az ég csil la gai kö zül,
csak néz tem Dél fe lé, hát ha ta lál ko zik a te kin te tünk.

Már tu dom, de hi á ba né zem az óri ást,
sze mem ben már nincs az a csil lo gás, õ meg csak
a sa ját, vö rös fé nyét kül di ne kem.
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LAUER GÁ BOR

tél utó
ön ma gát ra dí roz za õszig vis  sza a tél
zse bé bõl kis pa let tá kat húz elõ
nap tár ba bú jik, hal kan be szél
s mint friss em lé ket az idõ
il la ta it be is  sza a szél

te rep asz tal
sza va ink ap ró, vi har elõt ti csön dek
ha ran got önt kö rénk az es te
szí vek halk rit mu sa da dog va la hol
vak ke ze ink egy más te rep asz ta lán

szo rít
szin te el pi rul nak kör ben a fa lak,
ru hánk ra kér dõ je le ket raj zol az
ecet sza gú kö zöny, bõ rünk meg mint ha
két szám mal ki sebb len ne, szo rít
akár va la mi hü lye elõ ér zet
az utol só utá ni má sod perc ben

úszik
dél után ban úszik a szo ba
a re dõny ré se in át iz zad a Nap
hó fe hér hul lá mok, fod rok a fa lon
kulcs lyu kam ba fojt ja ma gát a nyár
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BÍ RÓ  JÓ ZSEF

Ami kor min den tó ...
mi   dõn      yak  csont  tal
ki  nyom  ták    két    sze  mét  :  be
fagy  tak      a      ta  vak

Fe let tes fény ben
...   TÉ   REN   -   ...   -   I   DÕN   -   ...   -   túl   ...
:  sem   ...   nap   pal   ...   sem   ...   éj   sza   ka
...  :   sem   ...   lét   ...  :   sem   ...   ha   lál

Táj kép
ko  balt  kék      tó   ...  :  tük
ré  re   ...   SÓ  LYOM   ...   röp  te   ...   raj
zol   ...  :   a  rany  szab  lyát
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STILLER KRISZ TA

A Du ná nál
(Szõcs Gé zá nak)

Szél, so dord odébb a hotdog-illatot,
ha a par ton csak a dinnyehéjt adod.
Vál tozz át csil lag gá, õrizd a Du nát:
bár mi lyen vi har van, még sem for dul át.
Ka ta lin ka ma radj, rég nincs itt tö rök,
he lyet tünk a föld sír, azért menny dö rög.
Hul lám zik a víz zel pár pa pír da rab:
jú ni u si szí nük mocs kos, mint a nap.
Ros  szul ta nult lec ke, raj ta tin ta folt,
szét sza kí tott tér kép, ré gen min ta volt.
Ke let re tûnt Er dély, kö zel van nyu gat,
õr an gyal ok né zik tö rött szár nyu kat.
Itt a lép csõ al ján nincs jö võ idõ,
az em ber kar ja a kor lá tok ra nõ.
Fel szál lott a pá ra, mint egy kis ma dár,
mert ott fent az ég ben nincs or szág ha tár.
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KA RÁ CSO NYI ZSOLT

Ússz, Fa ust, ússz!
– rész let –

Nimfaust emel ke dé se

El sõ je le nés: An gyal víz

Hely szín: A ten ger mé lyén

Éb red je tek föl
anyai csep pek,
emel ked je tek
las sú tit ko san,
néz ze tek szét
és ol vad ja tok ös  sze
egyet len egy,
ha tal mas
esõ csep pé,
ami a mély bõl
in dul egek fe lé,
és ben ne tük rö zõ dik,
mint sza vak:
ami kor a rég
szer te ázott köny vek
üveg be tûi
új ra fel iz za nak.

A ten ger mé lyén
halk csi lin ge lés kél,
ráz za a föl det
gyer mek ágyi láz,
az el sõ em lék az,
hogy meg se érint,
a má so dik: ma gá tól
rád ta lál.

Száz éven át is
néz he ted ma gad
eb ben az el sõ,
tö ké le tes csepp ben.
Az emel ke dés
ezer évet ér,
las sú sá ga:
egyet len pil la nat.

Mi lyen éber ség
száll most
hom lo kod ra
meg szü le tet len?

An gyal szár nya kat
emel a víz,
de em ber ré le szel te

a kez det
most
meg érin ti ha jad.
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Fel ma ga sodsz.
Mint kagy ló
nyí lik aja kad.

És eléd tá rul
a vét kes Ve len ce,
hogy meg is mer je
lágy ha tal ma dat.

Má so dik je le nés: Ve len ce hó dol Nimfaust elõtt

Hely szín: Az Ad ria part ján

A Szent Márk tér fe lõl
nagy em ber zi va tar
in dul, hogy új ra
kö szönt se a ten gert.
A dó zse kard ját
rozs da le pi el.

Tû nik a bör tön
és meg ol vad az ólom,
Ca sa no va
vi dám ka masz megint.

A pes tis, mint egy
sze rel mes re gény,
fel só hajt és
be zár ja
lá nyos aj kát.

A vá ros szé lén
vi dám száj jal va kog nak
a lel ken de zõ
bé kés
ku tya fal kák.

„Hó do lunk né ked
Nimfaust,
a tér ded
még har ma tos
a kez de tek vi zé tõl.
Te kints most ránk,
vég te len be
enyé szõ
pil lan tá sod
fe jünk fe lett
su gá roz.”

„Fo gad lak té ged,
te ré gi, el ve szett nép,
nézz ön ma gad ba,
hogy har ma tot ta lálj,
ró zsák nyíl nak
a vi lág gyû rû in túl,
hó do ló éle ted re
nem lel rá
a ha lál.”
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Har ma dik je le nés: Nimfaust ég re száll

Hely szín: Is me ret len

„Úr nõnk,
min dig e pil la nat ra vá gyunk,
sze líd va lónk
csó na kot küld fe léd.
Szá mo lunk min den
eve zõ csa pást mert
er dõ vé sar jad
min den desz ka pad.”

„Kö szön je tek,
És kö szön je tek el,
hul lá mok jár nak
és esõk kö röz nek.
Amíg a Nap
ki tár ja éj sza ká it
fe lé tek él ve
ál lok a fény ben.”


