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A diákversek elé

Szerkesztőségünk korábban is feladatának tartotta, hogy ne csak pályán lévő alko-
tóknak biztosítson megjelenítési lehetőséget, hanem tehetséges fiataloknak is. Jelen 
lapszámunkban a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium három diákja mutatkozik 
be. Oláh Kármen és Szilágyi Erik versei már több antológiában megjelentek, Klicsu 
Rozinak ez az első publikációja. Ajánljuk őket olvasóink szíves figyelmébe.

Karádi Zsolt
főszerkesztő

kLicSu rozi

Falevelek
Sötét volt már, mikor elindultam.
S ahogy az égre néztem, falevelek hullottak.
Lehullottunk mi is.
Szívünk darabokra tört.
Elvesztegettük talán, vagy csak elmúlt,
Vagy csupán másnak szántad szívedet.
Ne gyötörd magad.
A holtakhoz sem beszélnek.

oLáH kárMen

Képet festek
Mielőtt megfestelek, gondolj egy színre, egy élénk és tiszta színre, pont olyanra, 
amilyennek álmaimban látlak, ezután az ereidet minden este átfestem, hogy vérá-
ramlatodban fürödjek a vásznon, könnyeidet általában meghagyom, hogy a vászon 
felszáradt külsejéről igyam fel könnyeid, szemeidet érintetlenül hagyom, kár lenne 
beleavatkozni a kedvenc tükrömbe.
 A háttér teljesen igénytelen és zűrzavaros, ez kifejez engem, amikor összezavarsz, 
ilyenkor összekeverem a színeket és kidobom.
 Majd újra
 Festek neked egy képet, kéket, pont, ahogy kérted.
 Festek neked egy széket.
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 Egy olyan képet alkotok, amely az üvegajtón túl is olyan illetlen, mint egy gyertya 
fénye mellett,
 Amely összemossa testeinket és csak egy színes paca ábrázata látszik.
 Ezek vagyunk mi.

Lépcsőház
Ahogyan ebben a vakolattal omladozó épület közepén álltam, minden emléked eszem-
be jutott, tisztábban és élesebben, minden vér és festékfolt, amivel a falakat címeztük, 
megette a penész, vagy az idő martaléka lett és a modern művészeté, és milyen jó volt 
azt az éretlen sárga barackot egy szeles délelőtt válladról felenni, kényelmetlen volt.
De csókod megédesítette az utóízt.
És minden lenyelt hópehely a szádban köszönt vissza és lehelted belém.
Mindenre emlékszem, még erre a tetemre is, ami pontosan itt volt és érzem a vér 
szagát, a bomladozó rókát.
Pontosan ez a tükör az, amiben felmértük a paramétereket, amiben rúzsfoltom ezer-
szer csókolt vissza a tükörképen keresztül, és ezerszer ríkatott meg ajtó küszöb előtt, ez 
itt még a te eldobott leveled, amiben megfogalmaztad, milyen is, ha hattyú szárnyak-
kal ébredsz és elvágják a torkod.
Marasztaltál. Néha és ez hiányzik.
Leléptem egy-két lépcsőfokot talán,
Te pedig leléptél, széliránnyal szemben.
És soha vissza nem tértél.
Még ma is a lépcsőket nézem, vacak és korhadt,
Bár végig szaladtam volna, akkor nem lennék itt.

A végén
Bőröm alá mászva és bőröm felszínére égetve itt vagy bennem.
És nem hagy nyugodni az árva perc, mikor jelen lehettél.
A könnycseppek tajtékzó hulláma vet fátylat szempilláim tövére.
Még azóta is ugyanazt érzem, a
Feneketlen űr a korszakalkotás nagymesterétől.
Mert te, ki örök álomnak hajtottad fejed,
Neved örökké fogja zengeni hajadon s fráter.
Gyermekded kiáltások oly naggyá emeltek,
És sok lelket a mélységből ki emeltek,
Mert míg gyönyörű melódiád simította végig egész lényem,
Addig te küzdöttél a kegyetlen élet viszontagságai ellen.
Te vagy, ki megmutattad, a felszínre tükröző boldogság nem a bennünk rejlő démo-
nok igazi alakja.
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Emléked tovább él és virágzik
A másik oldal fényeit sejtetve.
Emlékfoszlányok játszanak dallamokat az öröklét útján,
Mert mindvégig bennem élsz és uralkodol az utolsó pillanatig.
S tudom, életem utolsó pillanataiban
Ott leszel a végén.

SziLáGyi erik

Lehetnék
Lehetnék fagyos estében egy lámpa alig égő fénye 

lehetnék kósza elszáradt fűszál egy réten
lehetnék kitépett lap egy romantikus könyvből

lehetnék virág mi két sírkő között kelt ki 
mi hiába gyönyörű ha úgyis csak könnyzápor táplálhatja 

 lehetnék halott madár ki égből zuhan 
lehetnék szerető ki híven kényezteti szíve választottját

pedig tudja hogy este úgyse mellette helyezi álomra fejét 
lehetnék családapa aki alkoholba fojtja bánatát és gyermekeibe égeti haragját 

lehetnék egy fa amire már felkerült az x hogy úgy is kivágják 
lehetnék férj ki mindent megtesz feleségéért de mégse érzi a nő a szerelmemet 

Nem érzem magamat egésznek és boldognak nem érzem magamat virágnak
sem halott madárnak nem vagyok férj bárminyire szeretném 

mert nem tudtam boldoggá tenni ….
Egy férfi vagyok fiatal, de mégis megfáradt 

A Holló – Álmomban 
Álmomban embert öltem 

embert öltem egy emberért 
egy emberért aki mindent jelent 

hogy ne bánthassa őt 
döntést kellet hoznom 

és meghúztam a ravaszt.
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Összeeset az áldozatom 
feküdt a földön és eltűnt az élet a szemeiből 
és én csak néztem és nem éreztem semmit 

csak láttám őt és lecsuktam szemeit 
a pólómhoz és kezeimhez ragad a vére.

 A temetésen utoljára 
én dobtam rózsát a sírjára 
de aztán az akiért öltem 

hideg vérrel hátulról 
ölt meg nem láttam az arcát.

Hallottam a sóhajt 
mikor meghúzta a ravaszt 
és éreztem a hideg fémet

és én is holtan estem a földre 
és nem láttam gyilkosom arcát.

ő ölt meg engem akiért embert öltem 
ő ölt meg engem akit mindennél jobban szerettem 


