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sőt, nyomaidat felismerni
minden szóban mi szádon kiesett
a szelet is kalkuláld bele
az egész történetbe
amiről ugye senki nem tudja
honnan jön és az útja merre

ez se lesz több, mint egy kísérlet
a mestermunkára
hát igyekezz

a legegyszerűbb utazás 
ha eljössz velem gondolatországba 
hol vezetlek berkeimben
csak ülnöd és figyelned kell
ennyi a belépő ide
utána felkötöd szellemi cipőd
hogy futhass velem, ha úgy adódik
vagy baktass kényelmesen
a vidék kiszámíthatatlan
ezért rám kell hagyatkoznod
ha kirándulnál e tájakon
ez adatik, a másik ember
kivel világát bejárod

persze nincs ez se ingyen
hiszen a végén téged faggat
afelől, amit bejárt veled
és akkor jön a te vidéked
megfordultok és elmeséled
te mit láttál amíg mentetek
abból, amit neked mesélt el
visszajuttok az origóhoz végül
már ketten
s amit bejártatok 
ahhoz hozzáférése senkinek nincsen

ez a kincsem
ez a kincsed

Barasits Zsuzsanna

Vessző
Álmok szintjén, téblábol az akarat,
vessző járja, a nem egyenes,
rég megjárt utakat.
Van mérge, van kínja, 
talán remény is,
néha fellibben a sötétben,
a halott világ fátyla.
Alatta, sok a megfagyott, 
sok, a kővé változott, 
a merev tetszhalott, az kevés.
Hiába lenne tettre kész,
hiába sok ébredne,
a vadorzók eltapossák, 
nem engedik, ami még ép. 
Minden az enyészetnek marad.

Németh János: A kenyér ünnepe makett

Nem lehet 
Ki tollat fog, az jól gondolja meg
mert gyűrűzni fog a gondolat
s mint bilincs
tekeredik nyakára vissza, kinek
agyában megfogant
ne viccelje el
se túl
se le
se föl
se mellé
legjobb volna csírájában
megfojtani
mint meg sem született gyermeket
vagy még inkább
ne is gondolkodjon
hogy meg se foganhasson
ha mindennek halál a vége
s kivédhetetlen
tekeredj ó élet
vissza magadba

Fölszakítottak
mert seb maradt
s mi alva vérzett eddig
most kiömlött méreghullám
a test lelkéből
fejfa-emlékezet
hány bölcső nem ringott soha
e földre fel
hány magzatnak szegte kés
a torkát
kezek hazudva azt
nem tudtuk, hogy él!
nem élet volt még
csak húscafat!
s most ott virít örökre
nemcsak a szégyen homlokodon
a halálbélyeg
gyilkos lettél
s az maradsz még, ha…

Nincs szó, mi beléd ne marna
egy se száll tova fölötted
körömfeketényi is elég
hogy kivéreztessen 
a bélyeg rajtad
szánalomra sincs lehetőség
jogod sem – soha

örökre virít retinádon
homlokodon, szívedben, szádon
kezeden, ölelésedben
fertőző vagy! távozz!
nem voltál, nem vagy
nem lehetsz barátom!
behatol a szavak kése
beleidbe és velődig
veszettül remeghetsz
fájdalmaiddal végérvényesen

Vajon ki az, aki majd kacagni mer fölötted?
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