
Novotny Gergely versei

Malornkő és mandula Nern seg(tek

Itt lenn malomkő moha Elhatároztam ma nem segítek
mandulahéj és emlékezés a bolygóknak a keringésben
odafönn a mandulai]latú szél sem a fénynek a sugaraknak
felhőket kerget hogy időben odaérienek
elképzelt sárkányokat nem súgok ötleteket a tűzhányóknak
és fehér gombolyagokban sem a forgószélnek sem a föIdrengésnek
nyárfapihét, ma pihenek és hiába kérnek

hagyom hogy kínlódianak magukban,

Maid eEJszer lléqleg visszatórefr

hozzád Qazdaqrétre, vagy a

Diószegi utcába, Írcpilosító ,
s szempillaíesték néIküI: akkor
majd, olqan leszeft, mint az a
jellegzetes libanoni cédrus

Cslntváry íestméryón, hoqa úira

íészket raki unk árv asá gunkb a.

Majd eqqszer fekete FöId leszek

barna szemedben, Nap lesz a

kalapom, hoga belülró1 viláqítsak,
hogt1 leqyen erőm, belső izzásom,

hogy lássad általmenésem, lemenésem,

utolsó távoztisom, hogy tenger leggél

bennem, hoot] tenqer lefuek benned,

hoqu íáiion ímlálom, ha mald más

aru4agban, idóíen és térben

folutatódik összeomlott, nomád

éIetiink.

Zagorec Csuka Judit versei

Nem kell..

n dszajándók, b eosztds,

eljátszható szerep,

betanult szöveq,

a kétszerkettő
kiszámít\tt tétele;

Nen kell több kénqszerképzet,

úijószületés, vérszerződés,

küIdetés, a pillanat örijkkhalósáqa,
ha nincsen szeretet.

Etszdll

A lélek elszáll
marad kő és homok
csak következmény van
de nincsenek okok
a szem és szá| nincs már
csak téglába égett vallomás
marad a kagylóhéj aváz
de megszűnt lényege a láz
a remekművek nyomok
már nem élnek csak romok.

zagoíec c§[ka Júdtt l9ó7-ben glailletetl Göitahazdtt- l-cndvón
iátt középtskolába, aztán a büdapesti E[jrE magyar-könyvtáí
szakos hallgatóia volt. A2 egy€tem elvégzé§e után vlsszatért
Lendvára, ahol a ,,Nepnlsóg" nunkatrársaként dolgozott, rnald
késóbb a lendval kétnyelvű középtskola magyar tanála lett.
,,vihaf9ertet" címíí kötetét Büdapesten, a Karlnthy szálonban
tartott költől est|én lsmerhették íreg az érdeklődők.

Szdrryak nélkül

Fehér zsuzsanna művészettörténésznek Nem hell több korrekció,

Súlqtalanság

Súl}talanság
de nem megkönnyebbülés
súlytalan házak szállnak
barázdált évek fölött
nyomot sem hagynak
sem a kövön sem a homokon
csupán itt ott
megbántott pillanatok
súlytalan könnyeket sírnak,
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