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Nagy Zsuka

nem ez a divat

esik a hó a hajamra
a tél dere üti veri félek
a hajfestéstől mint
a tavasztól a nyártól

vastagra húzom a szemöldököm
nézem az ablakból a varjakat
ahogy visszamennek az erdőbe 
varjúszemöldök szomorú szemek

drónraj varjúraj
nem tudom megkülönböztetni
mi a valóság és mi nem az
igaz vagy hamis igaz hamis
mindig fel van adva a lecke

ez a divat anya évkönyve
fent a padláson sok nők lapja 
jönnek az évek mint a varjak

én meg nézem őket és őszülök
hogy telt el ennyi év hogy itatja 
fel az a sok csecsemőtelen nap
azt a sok vért ami hiába folyt
nem ringat bölcsőt se a nappal
se az éj és a tél dere a fejemen

nem ez a divat
fent van a padláson
vagyis csak az évkönyvek a hetvenes
évektől 

éjszaka egyre jobban esik a hó
anya most múlt hatvan apa hatvanegy
három szerelmem volt magzattalan
folyt el mind belőlem most terraformálom 
a napot a holdat a csillagokat gyógyszereket
szedetek a nem létezőkkel is és tudom 
ez nemcsak egy divat 

és csak jönnek az égen a drónok a varjak
nem tudjuk megállítani a világot
csak mindent elrontani elpusztítani
gyermektelenített világom ki akarok szállni

Lukács Flóra

Hasított bőr

Egy gyönyörű fiú testének torzóját
világítja a hold.
Szemembe mar,
mint éjszaka szobában 
a vágható füst, olyan
az oszthatatlan magány szerelemféltése.
Neonszínekbe kipakolt társtalanság,
Fojtó, fullasztó időhiány,
mint kórházi szobádban a víz,
úgy folyik el az idő.
Minden leélt percedet, órádat, évedet
annak érzékeled, ami nincs,
nem lehet, mert nem a tiéd.
Megélhetetlen marad szerv híján a létezés.
Szétiszod, szétizzadod, szétfeszíted,
azt, ami más, aki nem vagy.
Agresszívan kell kezdened vele valamit.

Sodródok újra a januárban.
Latyak, beton és visszaszokás között.

Halottak napja
Halottak napján nem tudunk gyertyát gyújtani,
sehol se lehet kapni a közelben,
pedig ilyenkor, a tiszalúci temetőben,
sötétedés után, gyerekkorom óta
játszom a tűzzel.
Az égő mécsesekbe mártom az ujjam,
a folyékony viaszba, a fehér vagy vörös lébe,
aztán hagyom, hogy megdermedjen.
A lánggal játszom, belenyúlok
és kirántom az ujjam, a kormot a kézfejemre kenem.
Hülye játékok, szertartás, imádság helyett,
amit már nem tudok.
Gyertyák helyett most cigarettát gyújtok,
valami legálabb égjen.
Tízezer kilométerről füstöt fújok a szívedre,
bár ezt már otthon sem értetted.


