Zelk Zoltán-díi
A zelk Zoltán Alapítvány Kuratóriuma első ízben adta át az arra érdemesnek talált fiatal költőnek a díiat, Zelk
Zoltán születésnapia alkalmából, 2000, december l7-én,
Borbélg Szilárd l9ó4-ben Született, Debrecenben él, ott szerzett diplomát a Bölcsészettudományi Karon, ahol
most tanít, I988 és l999 között öt kötete ielent meg. Itt közölt két verse az ,,Ami helqet" című kötetéből való és a
díiátadáskor hangzott el, Az ünnepségen Orbdn Ottó költő méltatta a fiatal pályaiárs eddigi munkásságát,

(Angqalsz(v)
A

nqelv halott anggal. Olyan, mint az anqqal,
Olyan lenne, mint eqq hasonlat, amelg halott.
Az anqqalról beszéI, aki nem érez_ Lefeftszik
ós felhel. Kinyítja az ablakot. Látja a napot,

Ldtja a felhóftön dtsuhanót. A szemhözti
hdzon az ablakot. Aj elíüqqönaözött
ablaklt.
A hasonlatot, mint eqa íüggönat, amíg
beszóI az angyal Ha meghaitod, a szíI

Iebegteti. A rézsútosfénysuqárban íelkavarí
por. llgen egy nap, amelq a jöví feló halad.
A legenda a szívró1. Ésegy hideg hang
a lesl kíszüIódő vis;zaérk?zés? möqött.
A íátu\l mdqött, amelg olqan, mint a test.
Az elporladt anggal a műltbóI, melqet
a parad,icsom ftíméIetlen szele hajt kerxztüI
a képzeleten. A jövónd tlisszaárkező angyal,
afti majd a test halálán keresztül beszéí.
Nem a IéIek, hanem az, ahi a beszéd felé halad,
amíg az angyal szívébe jut_ A haslnlata lesz
a beszéd,, miközben háta az angqal hátáhlz ér.

(kivéreggeI)
P,z is lehet, ami nincs, vaqqis az
egqszerű dolgoh. A kávé elftbzítése,
például, ami nem ielent semmit.
Yalami melegség, amivel eI lehet

babrálni. Cukor, kanál, kis tei.
Mondani, hogy már megint tűl slkat

tettél bele. AJtán cigaretLa, csend.
Reqgel, ahogt1 néz ftifelé az ablafton,
a kilencedihen, a rádióban reggeli
hírek_ Yalafti elszántan mondja,

felolvas. Lendületes, ha nem is
magával ragad.ó hanq. A reggel a legnehezebb. Yisszataldlni a dolqokhoz,
a dolgok kőzé, Amit monda.ni snktam,
a túl édes kivéróI, például.
Nem tudom, ezt péIddul gyakran. Nem

tudom, hoqq miért van ez minden reggel,
de összeszorul a gulmrom. A buszon,
az emberek kört, najd elfog a hdnqinger,
előre tudom- A szagufttóI, meg ahogq

a szemükbe kézek. Mert nem tudod,
hogyan kell élni. Ebbe most ne kudlünk
bele, jó, Yannak, amiket nem tudok,
hiába. Axt sem tud,om mondani, amit
kellene, szavakat, amelqek ahelyett
vannah, ami nincs_ Nqomd eI a ciqarettát.
P,z utolsó slukkot méIyen leszívia,

kiiszion a kávét. Maqamban a dolgokra
gondolok, hogy nem tud,om a nuehet,
a szavak helgét. Ésmondom péIdául
azl, amit n?n mondok. hogg édesen.
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