
Insecurities
 

Tegnap este azt álmodtam, hogy nem kellettem.
Tegnap este vettél egy 180 fokos fordulatot és egyedül maradtam.

Nem is ismered, úgy hagytál el.
Még én sem ismerem, úgy hagytam, hogy elmenj.

Tegnap este azt álmodtam…
 

Hogy nem érdekelt.
Hogy érte kelt.

Hogy idegen voltam,
egy gyanúsan ismerős világban.

 
Tegnap este felriadva undorodtam magamtól,

mert nem zavart.
Aztán a fura üresség zavartalansága zavarni kezdett:

majd józanon kezdtem meghalni belülről, mert
követett ez a kósza álom.

Pedig nem is volt igaz,
pedig nem is volt hamis.

KOLLER HENRIETT



KOLLER HENRIETT
Öltözék

 
Színes a levegő ma este

keveredik a te testszagod
az én kételyemmel

 
Hatalmas koppanás
és belém is olvadtál.

Elveszve bolyongtam-
míg nem újra beléd bonyolódtam.

 
Elámultam hirtelen, majd észbe kaptam:

Felvetted önmagad,
s én felvettelek téged.

 
Két alak voltunk,

egymásban egyedül.
Elterjed a láng, hirtelen

                                                                  S én csak annyit láttam, míg te magadat
Én újra magamat viselem.



N. BOROSNYAY KATALIN
Egy big band koncertre

                                                         Col Legno Duna című zeneművéhez

utazunk Kharón suhanó ladikján
sirályok szárnyán sír a hullám
fölöttünk kering egy dallampár
felröppen és alászáll
ringat az élet a hintán
s big bandet játszik az áradó Dunán

utazunk Kharón suhanó ladikján
mint szélharang csendülne
de hallgat szívünkben a vágy
zúgó szelekkel dobszóra
érkezik a harsonás
váltott szárnyakkal vágtat felénk
a kürtös lovasság
és mi csak hallgatjuk Kharón ladikján
hogyan játssza el életünk dallamát
a Big Band az áradó Dunán

utazunk Kharón gyorsuló ladikján
fekete zongorát húzunk magunk után
a fuvolát felváltja a basszusgitár
sír zokog a szaxofon lelke fájdalmán
s a karcsú ujjú klarinét még rádupláz
félve utazunk Kharón száguldó ladikján
nem tudhatjuk meddig játssza még 
a Big Band áradó életünk a Dunán



Tornyosulj tornyosulj 
a habos felhőkkel
fodrozódj fodrozódj 
a tarajos tengerrel
áztasd áztasd tükörsímára 
magad az esőveréssel
forró mezőkkel szívd 
szívd be a tűző napot
levelek harmatos kútjában 
merítsd merítsd meg arcod
engedd engedd meg 
a szellőgyerekeknek
hogy röptessenek 
röptessenek el oda
hol szelíd nyugodt álmaid 
a völgyek mélyén megleled 
leld leld meg ott drágaköved 
a barlangos homályban 
s ha a kemény burokban 
elveszett szíved meglelted 
akkor zúghatod zúgd együtt 
e sorsidéző dalod a kabócák 
Elysiumot zengető karával!

N. BOROSNYAY KATALIN

Mindezt átélhettem, nincs panaszra okom,
bátran, tágra nyitott szemekkel szétkiálthatom:
Az élet ezernyi dallal az enyém volt, de most
fájó mosollyal leteszem, „letészem a lantot”

Tornyosulj…



Világámítás
A téli napkorong vízszintes tengelyén
élesen, vakítón fúródik szemembe a fény,
nem érint, nem simogat,
kíméletlenül támadja a retinámat.

Csak az árnyékok verődő sugarakkal 
nagyított búrája ad közelítő támpontot
a nem látó, pislogó szempárnak.

Hogy élhetnék, ha nem látok 
ebben a metsző, hidegfényű,
halálos sugárzásnak kitett, 
idegen testek falával körülvett,
kegyetlen nappal ellátott 
fosztogató változásban,
a Világmásítás korában?

N. BOROSNYAY KATALIN
Álarcainkról
Boldog és boldogtalan álarcunk ezernyi
mindahányat rugalmas bőrünk viseli

Elsőnek feltűnik ködben úszó arcunk a hajnali
mikor a szemekben az erdei vad még álmodó
majd elénk áll kutyahű tekintetével délben
az okoskodó képet vágó magamutogató másik
azután érkezik a délutáni sehová se néző
semmit nem látó szétmálló arcú senki
követi őt a kéklő áramban fürdőző esti
s a végső snittben eljő az éjféli kuvikra 
rémülve riadó álarcát a tokjában felejtő eredeti

Ám a napszakok felsorolt álarcai mellett 
leírhatatlan a változó többi ezernyi



BREKÓCKI-DOMOKOS EVELIN

ma le akartam írni – mennyire hiányzol
de ahogy néztelek a konyha füstös fényén át
olyan valósan fogtál kést a torkomhoz:
elakadt a szavam
mert a levegőt is nehezebben veszem
mióta először elhagytál
tudnod (!)
szinte szabállyá avanzsálódott
hogy benned kiteljesedik minden
(hiányom)

most keresem a szavakat amiket
nem mondtam ki neked
-a régi szekrény -óvatosan a fiókkal:
ma is beletuszkoltam pár eltéved sérelmet
de hiába kérek egy percet
-átgondolni mit akarok mondani –
holnap sem leszünk előbbre

inkább magamhoz felviszlek
leoldom a lelked
feküdj az ölembe és ne kérdezd:
„bánt-e ha az illatom otthon felejtettem”
mert tengernyi csillagot hozott az éjjel
mostanra mindet a szemedbe hagyva
kegyeltje vagyok
(ennek a mélynek)
ennek a nappali sötétségnek

ne fordulj el tőlem

inkább ölelj át csendben
homlokomra fájó csókot adva
míg mellkasodba üvöltöm:
(ami bánt)
Hozzád
Haza
Vágyom

Otthon



KŐRÖSI EDINA
Az élet öröm, megköszönöm.

Test zajlását, szív dobbanását,
Levegő könnyed áramlását figyelem.

Bármi van is, bírok vele,
Rám mosolyog a szerencse.

Változom és változtatok,
Hatalmam birtokában vagyok.

Ha Látnál, szívedbe fogadnál, és
Hagynád, hogy táncoljuk át az éjszakát.



LENGYEL ENIKŐ
HÉV-vers
Nekünk most feltekerik a kályhát.
A nagy izzó újra erősebb fénnyel ég.
Nyitunk ablakot, zakót, szívet,
Anyánk méhének melegét idézi a lég.
Zsongva meglódul a télben kimeredt kép,
Vagyunk-e többek, mint táncoló éjjeli lepkék?

Életünk regénye
 

Ütve.
Az élet fájába.
Szögek mágneseződve.
Egymást vonzva
és taszítva.
Nemölelek-kel,
nemfelelek-kel,
duzzogással pólust váltva.
Puha, illatos szövetben
örökre lyukat verve.
Lyukak hímzette
minta mentén vándorolva.
Braille írásos napló.
Életünk regénye.

 
 
 

Kikelet
A messzi, magas bércek még 
méltósággal őrzik hósipkáikat.
A gyerekre dzsekit adsz reggel,
és jégvirág díszíti a kocsikat.
De délben, ahogy a parkon átvágsz,
már nem kell se sapka, se sál, és
verebek trécselnek a bokron,
alatta vemhes macska kószál.
Ahogy a nehéz föld szaga megcsap,
részegen bontod szét hajad:
új vér pezseg a szívben,
új vágyak, új élet, új tavasz.



Újjászületés
hajnali sziromözön

ahogy ígérted

RÉVÉSZ ÁGNES
 

Sakura



SZILÁGYI JULIANNA 

Csak egy nap volt
 

Ma vártam, hogy az Isten kéket fest az égre,
Szélúrfi megsúgja, hogy létem mi végre.

Így bolyongtam ma a betontömbök között,
közben Napapa ragyogott kócos fejem fölött.

Szívem reményteli, új évszakot jelzi,
lelkem üzenetét elmém is megfejti.

Holdanya éjjel betakarja álmom,
csillagporral hinti mindazt, mire vágyom.
Bárgyú tétlenséggel nem telnek el napok,

hálát adok nyugovónál mindenért, mit kapok.
Jó szót, figyelmet, csendes együttérzést,
ha a helyzet kívánja, megérintő kérdést,

ételt az asztalra, ruhát is, meleget,
lelkem köré szeretettel ölelő kezeket.



SZILÁGYI JULIANNA 

 M értékegység
 

Állva a tükör előtt, nyugtázom,
hogy nem tökéletes a testem.

Sokszor újrakezdtem és még többször elestem.
Nincs ebben semmi különös, csupán élek,

önmagam legbelső titkait kutatom és olykor megriaszt, amit találok,
s a külvilág csak annyit érez ebből, hogy félek,

ami a kezem ügyébe kerül, mindent felzabálok.
Aztán újra a tükör előtt megállva nézem,

hogy igazából úgy jó, ahogy van testi menedékem.
A világ centiméterek és papírok közé szorítva határozza meg mértékem,

de én minderre fittyethányva,
ölelésben, jó szóban, értő figyelemben szabom meg értékem.

 
Talányos így e helyzet, mert a tükör előtt állva,

a zsúfolt utcákon sétálva,
ezt senki meg nem látja.



SZILÁGYI JULIANNA 

Nőtől nőnek
 

Végtelen tisztelettel gondolok most minden NŐre,
születőre, elmeNŐre, felmeNŐre.

Kik fájdalmaikon keresztül ölelték keblükre a világot,
kik ezáltal tanítottak meg tisztelni, akár egyetlen szál virágot.

Kiknek léte sosem volt hasztalan talány,
kiknek napjait nyomta sokszor zsivajjal szőtt magány.

Kiknek értékét mások döntötték el, hogy kicsik-e vagy nagyok,
kiknek térdre borulva köszönöm, hogy élek...hogy vagyok.

Kik életét látva tudom már, hogy élni ajándék, s nem történik hiába,
hogy értéket hagyni jöttünk egykor mi is unokáink javára.

Nőtestvérek! Örvendjen lelketek, mert éltek és léteztek,
bár a világ kemény, ne törjetek meg, ha vétkeztek.

Legyetek támasz egymásnak, bármi történjék is köröttünk,
sose feledjétek jelszavunk:

SZERETNI SZÜLETTÜNK!
 
 
 



SZILÁGYI JULIANNA 

Időillúzió
 

Kezdjetek el élni, mondja ezt a dal is,
szerettetek tegnap, szeressetek ma is!

Hogy a múlt fáj mindig?
Hisz' a jelent éled!

Megtagadott érzéseid a pillanatban féled.
Volt, elmúlt, harag - egymás mellett szavak,
belőlük lesz lelked köré betonkemény falak.

A kívül látott káosz belsőd tükörképe,
gondolatod fürdesd, s lesz éden élménye.

Születni nem könnyű, százszor is megtenni,
a múlt árnyékának föléemelkedni.

Végül csak az számít: tapintottam, léptem,
harmatos fűben fekve bárányfelhőt néztem,

embert hallgattam, állatot tereltem,
szívem alatt sarjadó életet neveltem,

könnyes szemmel az örömtől hangosan nevettem,
vállam húzó terheim útközben letettem.

Vagyok aki vagyok.



     Dunavidéki  mementó
 

    Akárhol is éltek-laktok, jártatokban s keltetekben becsüljétek meg 
     a HIDAT! 

    Azt a HIDAT, ami összeköt Duna és Garam-menti
várost és  

   évszázadokon-évtizedeken át kapott jó pár nehéz
nyilat.

   Ha boldogok vagy épp szomorúak vagytok, mert
mély seb

   lakozik lelketekben, akkor is ha tehetitek jártatokban
 s keltetekben

   becsüljétek meg a HIDAT!
  Ha körutazást is tesztek bármely világtájon, és netán

 fáradtan 
 mentek haza át Párkányon, akkor is ha lehet 

jártatokban s 
keltetekben becsüljétek meg a HIDAT!

 És ha csak tanulmányaitokban, munkátokba-karrieretekbe beletemetkeztek, vagy 
minimum csak otthon tesztek-vesztek, és majdan
 szépen lassan e földi léttől búcsút vesztek, akkor is

 mind a közben és előtte jártatokban s keltetekben ha
 lehet becsüljétek meg a HIDAT!

 
2021. október 4.

SZOKOL MILÁN 



Hétfő reggel van
 

Hétfő reggel körülbelül negyed hat van.
E sötét és ködös reggelen, állok a buszmegállóban.

Várom a buszt, ami Esztergomba megy.
Mellettem valahova megy néhány ismerős, kiknek dolguk egy kicsit sietős.

 Jön a busz, és az egyik rohanó alakból majd kimegy a szusz.
Ülök már a buszban, és eszembe jut: vajon mit csinálhat otthon a kisegér 

a lyukban? Abban a lyukban, mely ott kandikál a sutban.
Ülök a buszban.

 És mindig hétfő reggel van. 
De már körülbelül hat óra hét. Arra gondolok, megint eltelik egy hét.

Egy unalmas hét.
És mi jön még?

 
1995.11.16.

SZOKOL MILÁN 



SZOKOL MILÁN 

Váratlan válasz
 

Június dereka péntek reggelén, 
jövés-menés után letelepedtem fotelemre.
Kissé hunyorgó tekintetem rátévedt a netre,

azon belül egy üzenetre: ,, Elköltöztünk."
Délben kérdem: ,,Egomon belül?"

,,Nem Pestre."
      Válaszolta aznap este.

   Mielőtt eldöntöttem volna hogy vissza mit írok, hirtelen 
azon kaptam, elfojtottan sírok.

Üde Hold fénye ragyogott terebélyes fákon,
engem válasz helyett elnyomott inkább az álom.

Mindakkor megjelent előttem fénye, melyből kitükröződött lenyűgöző személyisége, 
mi jelezte: nálam is lehet az Ő jóságos szelídsége.

 
2020. szeptember 15.



A nap hosszan nyújtózik az égen,
Színei tükröződnek a vízben.

Fák sziluettje rajzolódik éppen.
 

Madarak szállnak a felhők felett,
Egy különös helyre mehetnek.

Távol a zajtól, a hegyeknek.
 

Jó is lenne, egy pillanat alatt,
Szárnyalni, mindent itt hagyva haladsz,

Repülni, mert már vártam a tavaszt.

BITTER KATA 

Az első tavaszi reggel



Zacskómadarat
reptet a szél viharos
nyári délután.

Egy magányos fán
találja meg új fészkét
száraz ágak közt.

Nincs ott több madár,
a fa így csak az övé.
Büszkén énekel

csörgő dalokat,
hogy partnerre találjon.
Zacskófiókák

hangjára vágyik,
anyai ösztönei
uralni kezdik.

É.TÓTH JUDIT
 Zacskómadár

Fészket csinosít,
szeméttel béleli ki
és műanyaggal,

amit csak a szél
az otthona köré fújt.
Hiába várja

igaz szerelmét,
a fát holnap kivágják.
Törzsön a kereszt,

parkoló épül.
Nincs több fa a környéken,
csak zacskómadár.



a körút hajnal
a körút hajnal
impresszionista kép
versbe foglalva

a körút reggel
a körút reggel
egy pohár olcsó kávé
csúcsforgalomban

É.TÓTH JUDIT 

a körút délben
 

a körút délben
gyrostál és egy kóla

a kuka mellett
 

a körút éjjel
 

a körút éjjel
rozéfröccsben úszkáló

csikk az út szélén



Hosszú álmából, mikor ébred a gyümölcsfa,
lenge pongyolát ölt, megfésülködik,

s ékes, illatos virágdíszével csábítja, csalogatja
a körülötte ólálkodó ifjú tavaszt.

 
Mézédes bájával egyre csak szítja

a forrósodó májusban pislákoló tüzet,
s maga is meglepődik, mikor az tomboló nyárrá hevülve,

visszafoghatatlan vágyával ráront, s nem ereszti...
Hosszú hetekig öleli, szorítja, perzseli,

míg az megszüli hamvas kisded gyümölcseit...
 

Ölelkeznek még, míg lassan
lecseng a szenvedély a késő nyárban,

majd őszbe hajolva, szelídülve engedik útjára
édes, érett gyümölcsüket,

hadd szítson az majd szenvedélyt másban,
s bódítsa el mámoros édességével...

 
Boldogan, kielégülve merülnek el

az álmos télben,
hogy tavasszal új szenvedélyre ébredve

folytassák örök nászukat.
 

ANGERER ADRIENNE 
A gyümölcsfa románca



Sivatagi opera 
(Dali - Az égő zsiráf című festménye alapján)

 
nem zavar meg senki sem

 
türkiz operát zeng a keret

káosszá lassul az örök spirál
távolba málló szeretetembe
homokot karcol a látóhatár

 
de nem dühít fel semmi sem

 
pedig gyolcs-kosztümben forrnak a terek

húsból olvas a végtelen nyár
repedt mankón támasztott erekkel

titkokat perzsel a konok halál
 

és nem nyugtat meg semmi sem
 

hiszen észre sem vettelek
pedig minden fiókot átkutattál

ahonnan Freud figyelte meg
a háttérben négy lábon égő lelkemet

 
 
 
 
 

RHORER VIKTOR 



mélán sétál összekócolt magányom
kövek tükrözik a létem tovább
amíg meg nem találom magamban
elhullajtott soraim okát

homlokom verejtéke nem hűt
idegen izzás ízét érzem
most hogy a kezem közé került
fosszíliává váló végső díszem

régen megírt sorok jelentése
körülöttünk lebeg évmilliók óta
én naivan a magaménak hittem
saját ötletnek gondolva

pedig lassan karcolódott bele
málladozó mészfalak réseibe
egykoron naivan párzó lepkék
végső lélegzete

RHORER VIKTOR 

és egy árnyon átszakadó remény
vagy Boris Vian képzelete
gigantikus vizelet-gyűjtőben ázik
a tapasztalás örök gépezete

így hát nyugalmat kölcsönzök a sarkon
megpihenek boldogan egy réten
katicák festik pöttyeiket rajtam
ilyen harmóniát sohasem reméltem

Etűd Pekingben



Én nem
az ördög tenyerén ébredtem ma reggel

kitaszítottam a világból magamat
porlepte arcképemet bámulom újra

és a körülöttem feszülő falakat
 

mikor kitekintek a sárga üvegen
felnézek az égre haldoklik a nyár

pedig nemrég még a tavasz született meg
háziasszonyok kezén a konyhapultnál

 
piros lapáttal ütik egymást a srácok

panelházak tövében épített téren
majd mikor megkérdezi őket az anyjuk

ki kezdte kórusban mondják én nem - én nem
 
 

RHORER VIKTOR 



RHORER VIKTOR 

A halál kontúrja
 

Megnyilvánultak a jelek, hogy emlékeztessenek
arra, hogy nem szabad emlékezni. Szinkronizálok.
A szemek nem azért vannak, hogy érzékeljenek,
hanem hogy meglássák a néma állandóságot.

Azt hiszitek, a mécsesek az élők kedvéért égnek?
A barlangok sötétje azért van, hogy az égnek

kékjén átkísérjenek az anyagból kiszabadultak.
 

A jót nem láthatjuk meg azon a szent helyen,
ahová érkezünk. Nincs fülünk, hogy meghalljuk,

nem érintheti meg kezünk. Talán a leginkább egy
időtlen állapot, és szó szerint értve hely-telen.

Minden úgy van, ahogy kell legyen. Nincs rossz,
nem létezik a hamis és a félelem sem ott.

Csak a halál lemeztelenített kontúrja.
Azért, hogy kihányjuk és megehessük újra.



A felkelő napot nézem, s teát iszok,
Majd szellő fúj be, mikor ablakot nyitok.

Magához ölelve andalít ő engem,
Váratlan látogató tölti el a testem.

 
Bár lehet, hogy nem is a szellő szállt belém,

Hanem egy erő, mi nem lehetett enyém.
De lehet, hogy csak elvesztettem eszemet,

Váratlan látogató tölti lelkemet.
 

Látom én, érdekes ez a földi élet,
Ami egyszer szépen, csendben ér véget.

De e érzéstől nem gondolok ilyenre,
És nem adom magam a tépő idegnek.

 
Váratlan látogató látogatott meg,
S általa töltött el bizsergető löket.

Majd lefekszem és lehunyom két szememet,
S rájövök arra: elvették az eszemet.

 
2022. 03. 24. Szentendre

 

TYUKODY RUBEN 
 

 Váratlan látogató



Mi is vagy te nekem? A reggelem? Az estém?
Nyugodt éjszakákon egy csodálatos festmény. 

Állandó pajtás a futkosó patakkal... 
Főtéren zendülő érces haranggal...

 
 Bükkös patak felett egy Mókus Híd szalad

A mókus is ott játszik és vígan kacag
A macskakövek kopognak, a lábaim alatt

Itt éreznek a színek és éreznek a falak
 

Dunakorzón arcom finom szél simítja
Kacsák vidám fürdése szívemet vidítja

Te vagy nekem éden, és te vagy nekem otthon. 
Ez vagy nekem Szentendre, én szeretlek

nagyon!

SZLAVITA KARINA (ÉS APUKÁJA)
 

 Ez vagy nekem...



Pirosan kel fel a nap, ragyog a héthatár mindig
eljön a Kikelet, öklével maszatolja arcát sok éhes kisgyerek, 

kutyabánat, majomzokogás, űrlényi magány, megannyi ádáz 
küzdelem, egy kézmozdulatot millió szem néz bamba bűvöletben 

tele félelemmel és tehetetlen

 VIRÁGNÉ KENEDICH MÁRIA 
 

Piros az ég

 Nem kesergek többé
 

Nem kesergek többé az elmúláson és azon sem, hogy nincs 
elég kenyerem, bár dolgoztam  egész életemben eleget, 

büszke dac már nem dúlja lelkemet, fejem lehajtva 
megköszönöm az életnek az életet, hiszen annyi vészen át 

megtartotta bennem a játszva is szeretni tudó kíváncsi 
gyermeket.

    Életem
 

Életem nyitott könyv volt eddig, de mostantól becsukom, nincs kinek 
elmondanom számtalan bajom, hiszen úgyis csak kifordítanák, 

bánatom, örömöm, lelkem kincseit két lábbal taposnák
hiába minden, jó szó, szép  mosoly, pénzen vett jóakarat, itt álnok 
alakoskodás szövi át a mindennapokat, szeress vagy gyűlölj, nem 

számít, egyre megy, kifosztanak mindenedből az élelmes emberek.



 VIRÁGNÉ KENEDICH MÁRIA 
 

 Végtelen éj
 

 Végtelen éjen
csak a csillagok zenélnek

elringatják a bánatom
elapadnak a fájó könnyek

Az álló időben sosem jön pirkadat, magába száll mind, 
aki érez, magába hull

minden gondolat, hallom szívverésem. E végtelen éjen 
megáll a pillanat. Hol van most a zsibongó világ a 
villódzó fények, a kergetőző szitakötőpár, mely a 

szerelmes vadrózsára száll csókolni
napestig édes kelyhe mézét mit elrabol ez a falánk nyár a 

tél hidege elöl, a végtelen éjben megszűnőben van az 
élet

a nyugodt értelem, amelyben lassan már
a lélegzetem is elalél.

 



Van egy ház. A házban tűzhely, fazék. A fazékban krumpli és répa.
A répa már megfőtt – a krumpli még nem. Habzik és

pattog a lencse.
Van egy ház. A házban ott vagyok én.

Nem tudok újat mondani, mint ahogy újat főzni se,
csak főzök: jól vagy rosszul. Aztán megesszük, felnövünk,

megyünk tovább.
 

Lesz egy ház.
A házban kemence, kenyér. A kenyérben az öröm és a tavasz.

Elrakjuk télire – és amikor kiszedjük a fagyasztóból,
megesszük vele a reményt és a meleget.

Lesz egy ház. A házban ott leszek én.
Beszélek majd és hallgatok, írok és dolgozok – valamin,

ami sohase lesz kész. Jó lesz. Vagy rossz. Sok –
vagy elég.

 
Volt egy ház.

Reggel hideg volt, este meleg. Volt benne könny, izzadság,
mosoly. Sok haj a lefolyóban. Volt benne ebéd.

Volt egy ház.
Ebből a házból kirepültek a fecskék.

 

TERECSKEI ALIZ 
 Fészek



BREKÓCKI-DOMOKOS EVELIN 
 

a félelem őrzi, ha nem vagy itt
emléked poros láncait
s könnyek mossák, ha távozol
sóhajod csondjét, légy bárhol

a szorongás szorítja ajkaim,
míg másnak kínálod csókjaid
a reszketés tartja lelkemet
mert nem értem mi az: „ég veled”

ujjaim éjjel, ha álmodok
feléd induljnak és titkolok
egy rég elkopot arcot
és egy megvívhatatlan harcot

felhőket nézek és nevetem
ahogy elmereng minden a neveden
ahogy az idő elfeled haladni
mert veled szeretne maradni

megpihen lelkem a lelkeden
aztán eszébe jut, hogy nincs velem
a földnél lejebb ha zuhanok
tudom, hogy szerencsés vagyok

felhő 



ébredő
 

belőled erednek a folyók
beléd torkollik minden óceán
ami rajtad keresztül megyen

végigfolyik gerincem hajlatán
én élek benned vagy te bennem
vagy szél zörget össze két levelet

 
féltelek

 
ha csillagot akarsz azzá változom

ha köddé kívánsz bennem élsz
fehér takaróval borítom a rosszat

hogy szemeid átölelje a boldogság
kezedbe formálsz

szemedben látom magamat
csak ölelj addig

míg szét nem foszlok
mint hófehér nemes anyag míg

 
szeretlek

 

BREKÓCKI-DOMOKOS EVELIN 



Titkos tánc
Lilán fénylett a Hold,
És titkos táncot járt egy bagoly,
Mikor azt mondták nekem, hogy ég velem.
Azóta én járom a titkos táncot,
A lila hold rejtekén,
A Duna alatt, Szentendrén.

Sold out
 Elment a busz az orrom előtt.
 - Csak egy percen múlott.
A kisboltban meg elfogyott a szerelem.
- Mindenhonnan elkések.

GELETÓCZKI NÓRA

Vízió
Nyár van, vasárnap délután,
Fülledt levegő áramlik az utcán.
Én lent ülök a folyónknál,
Fölállok, kacsázok.
Te nem tudom hol, kivel,
De én itt, veled.
Eldobjuk az összes kövünk,
Lebegünk, nem merülünk.



Pomázi Adél
az egy sóhaj

egy eső után leeső nehéz, gömbölyded vízcsepp, sötét lombon még kicsit csüggeszkedő,
Pomázi Adél

az a szivárvány legfelső íve
egy gyerekbicikli harmadik kereke

egy feketrigó sárga csőre
a madártej habos teteje
narancshéj kandírozva,

Pomázi Adél 
az a fahéj illata, 

és a sóvárgás, hogy az akác illata legyen
Pomázi Adél 

az a félelem, hogy sohsem lesz kenguru, 
pedig nagyon szeretne

kenguru lenni, meg róka is, 
vagy legalább elegáns prém eszkimókirálylány vállán, 

de nem, 
Pomázi Adél

egy kém, 
kikémleli, hogyan csusszan csillag felhő mögé, 

meg, hogy mitől nedves a kutya orra,
és azt is, hogy 

mért szereted te, 
Pomázi Adélt. 

 

POMÁZI ADÉL 
 

 Nomen est omen



Naiv dal
Három napod add csak nekem, 
vánkosod égboltom legyen,
lepedőd tenger alattam,
két kezed csillag hajamban.

Avokádót reggelizzünk, 
kókuszhéjban megfürödjünk,
mandarinhéj összes ruhám,
szamártej, bálnazsír után. 

Ezüstfenyő minden pénzem, 
kengurumat kikötöttem,
gyűrűm erszényébe tettem. 

Ajkad a vállam madara,
bíbor mint kályhám parazsa,
hajam bárány bodorítja, 
lábujjamat végig nyalja.

Fényes a tejút mögöttem, 
zengenek hegyek köröttem, 
elpihen minden... fölöttem. 

POMÁZI ADÉL 

Ébrenlét
Aranyfénnyel gördülő vízcsepp az ablakon, 
A tökéletesség csendes
ébrenléte.



By!
 

Úgy maradsz szívemben, 
mint az őszi pára,
erdő lombja közt,

 
sudáran, egyenes derékkal 

mint a nyárfa,
állsz a fényben mozdulatlan,

 
illatod, 

ezer év avarja, kering
évgyűrűim sikamlós csúszdáiban.

 

Január
 

Sápadt cigánylány, 
arcom fénybe fürösztöm, 

üres elmémben csörgedez a lassan olvadó tavalyi hó,
hallgatom,

és a barackvirágok némán felpattanó rügyéről álmodom. 
 

POMÁZI ADÉL



Apróságok
 

Harsogó tavaszzöld kertben bolyongva,
 a növekedés robbanó erejét engedem magamba.
 Mozdulatlanná kuporodva eggyé válva a földdel,

 vágyok karcsú fűszálat látni, mely nyújtózkodva kémlel.
 Melyik parányból nő majd értékes bársony pázsit?

 Melyikből a kellemetlen gaz, mely növénynek sem számít?
 Megrázva a fejem hátrálok hevesen meglepődve,

 kicsinyként titok jövőnk, gaz vagy gyümölcsfa lesz belőle.
Hiszen az apró palánták egyformán ragyognak,

a tavaszi szellőben, kecsesen hajladoznak
 Gyerekarcok villannak elő a csöppnyi palántákban,

 sugárzó, bájos kedves kisemberek világában.
 Felrémlik előttem kisiskolás korom szépe,

 kit utánozni vágytam, általa jutva az áhított erényre.
Döbbenten nézek szembe a ténnyel, mi itt virít előttem,

 nemcsak a növények titkok kicsinyként köröttem.
 Emberi sorsok sem láthatók még a kis szemekben,

 hiszen a szép, nem feltétlen örök az életben.
 Okosság és tehetség sem a kezdetek mutatója,

 gyümölcséről ismerszik a fa, jövőjének csak Isten a tudója.
 

ÓDOR LIA 



 Ki vagyok?
 

Kivagyok, ha nem süt a nap hétágra,
kivagyok, ha tűt szúrnak a vénámba.

Kivagyok, ha némán nézel el mellettem,
kivagyok, ha apró hibát is ejtettem.

Boldog vagyok, mert hatan is szeretnek,
boldog vagyok, hogy van kit sose felejtek.
Boldog vagyok, hogy bezárva is öröm élni,

boldog vagyok, hogy a jövőtől nem kell félni.
Utálom, ha nem bízhatok benned,
utálom, ha hazudni van merszed. 
Utálom, ha irigy vagy és féltékeny,

utálom, ha haragos vagyok és érzékeny.
Örömöm az, ha játszmák nélkül élhetek,

örömöm az, ha szépet és tisztát nézhetek.
Örömöm az, ha önmagamból adhatok szavakkal,
örömöm az, ha őszinte vagy, lerombolt falakkal.

Hálás vagyok az életemért, a lendületért,
hálás vagyok, a bukkanókért, küzdelmekért.

Hálás vagyok, hogy Isten segített, hogy meghalljam,
hálás vagyok, mert segít, hogy minden nap megvalljam.

 

ÓDOR LIA 



Origó
Ha nálad jobb vagyok, akkor jó vagyok,
ha nálad előrébb tartok, akkor gyors vagyok,
 ha nálad hamarabb tudom, akkor okos vagyok,
ha nálad többen ismernek, akkor népszerű vagyok.
Neked ez az origó, amin életed elhelyezed,
az origó, ahol magadat magadnak értékeled.
Pedig origó más is lehet, nem ez a csalfa képzelet.
Olyan, mi tükrözi az életet, megmutatja lényedet.
Ha magamnál jobb vagyok, akkor haladok,
ha tudok veszíteni, tapsolnak az angyalok,
ha némán hallgatok, tudom, bölcsebb vagyok
ha látom hibádat, de tanítani nem akarok,
segítségem máshogy teszem, szívből adok,
elengedve előnyömet, ember vagyok.
Origó magadban is van, ne félj tőle,
bár kudarcod lesz sok, ha kérsz belőle.
Egyszerűbb keresni kisebb akadályt,
olyat, kinél biztos a siker, ki nem okoz viszályt.
De bensőd mércéje magas, Istennél a vége,
így tanít téged, szeretettel emberségre.

ÓDOR LIA 

 Miért?
Én látom? Te látod? Ő látja?
Nem! Ezt te nem látod és ő sem látja!
De, akkor én miért látom?
Mire jó, hogy én látom és hiába mondom?
Elhinni nem fogod, hisz nem látod,
csak a szájad tátod és nem vágod.
Őrjítő helyzet, melyből nem menekülök,
hiába minden, kikészülök.
Bámulom azt, amit csak én látok, 
nyilvánvaló dolgok és ti csak álltok.
Fáj az igazság tudata, mi csak az enyém,
lehet ez mindenkié, vagy csak az én mesém?
Látom a hibát és a végzetet,
mely rohan felénk, és meghúzom a fékeket.
Büntetést kapok tőletek? Miért? Miért?
Tilos a megállás a semmiért?
Megállok és várok, magyarázok,
hátha úgy meglátod és ő is, mit én látok.
Csüggedten, rekedt hanggal suttogok,
engedni az igazamból nem tudok!



 

Levelezés
 

Ülök a padban, iskolai hangzavarban,
bennem unalom, káosz és nyugtalanság van.

Bámulom az órát, siettetve az idő múlását,
kerülve a tanár tekintetét, kizárva próbálkozását.

Jelenlétemet próbálom semmissé tenni,
igyekszem a napjaimon mihamarabb túl lenni.

Beleront időnként a tolakodó kérdés,
igyekvő tanári monológ, munkára felkérés.

Lelkem passzív börtönében bamba arccal ülök,
egyedül az ellenállás segít, melybe menekülök.

Ha írhatok össze-vissza aktuális barátnőnek,
lázadozva, kikerülve szabályait a börtönőrnek,
akkor lesz csak jobb percekre a hangulatom,

szabadulok a zsibbadt szorításból, mi maga az unalom.
Izgatottan, dobogó szívvel lesem az üres pillanatokat,

mikor dobhatom a cetlit a termen át, melyet a tanár kutat.
Büszkén húzom ki magam, látva, hogy én győztem,
átejtve a felnőttet, galacsint lőttem, megelőztem.

Egyet nem tudok még, öröm-mámoromban,
magamat vágtam át, mikor az órákat átaludtam.

 
 

ÓDOR LIA 



ÓDOR LIA 

Rögeszme
 

Űzött vadként bolyongva, kergetőzöm magammal,
vad csaholással, harcolva a fájdalommal.

Sötét felhőbe burkolózott világban tévelyegve,
vakként botladozva, sután ténferegve,

kígyóként tekeredik körém rögeszmém,
csikorgó izmaimmal semmi vagyok, pedig feledném.

Meglepett egy gondolat, egy helyzet,
mint rémkép égett belém, lebénítva „dédelget”.

Szúként fúrva magát életembe, didergek,
szűk folyosó tapad rám, vad érzések figyelnek.

Bábként dobálva, életem színpadán,
ütődve koppanva, félelemtől hajtva bután,

mint egy fémes csík, cipzárként felnyit,
önmagamból kilépve a harag irányít.

Viharos vad érzések hullámai dobálnak,
lehúzva a mélybe, fulladozva, hívnak a halálnak.

Sötét, végtelen örvénybe sodorva magamat,
levegő nélkül tátogva is, mondom igazamat.

Magam sorsa tekeredik kezemben.
Mi lesz a vég? Dönthetek-e küzdelemben? 

 
 



Irányít minket az életben,
Semmi se történik véletlen,
Szeretet mámora szívemben,
A sok energia mindenben,
Átjár, mint a tavaszi szellő,
Mi láthatatlan erő, kell ő.
 
Az Univerzum mozgatója,
Minden áramlásnak rugója,
Mi az érzelmek okozója,
Építője és rombolója,
Átjár, mint a tavaszi szellő,
Mi láthatatlan erő, kell ő.
 
Síva, Visnu és Brahma, mind ő,
Jing és Jang, hitetlen és hívő,
Átfolyik szelíden mindenen,
De néha sebesen, hírtelen.
Átjár, mint a tavaszi szellő,
Mi láthatatlan erő, kell ő.
 

MORAFKOVÁ LAURA
Energiák áramlása

A nap ezért nyugszik és kell fő,
A virág ezért bújik elő,
Majd jön a változás és le nő,
Lehelet finoman megy és jő,
Átjár, mint a tavaszi szellő,
Mi láthatatlan erő, kell ő.
 
Az energia áramlása,
Földi létezők égi társa,
Megfoghatatlan, láthatatlan,
De érezhető, lankadatlan,
Átjár, mint a tavaszi szellő,
Mi láthatatlan erő, kell ő.
 
Földi hangulatok érzetek,
Mind egyért van, csakis értetek,
Benne van minden nő és férfi,
Működését kevesen érti,
Átjár, mint a tavaszi szellő,
Mi láthatatlan erő, kell ő.



Szeresd az éjt,
sötétben rejlő fényt.
Szeresd a bút,
mi könnyben csak kibújt.
Szeresd a harcot,
mi széttépné arcod,
mert csak az mellett van béke,
sötét mellett van örömnek fénye.
A jó csak a rossz mellett értelmezhető,
az életnek, csak egyik fele nem kérvényezhető.
Fogad el az érem két oldalát,
mi emel és süllyeszt egyaránt,
mi tanít és okít szüntelen,
nem csak mindig küzdelem.
Hagyd létezni, ami van,
már létezik stabilan.
Szeresd ha fáj,
megvan benne a báj.
Tanulj belőle,
ne térj ki előle.

 

MORAFKOVÁ LAURA
Kettősségek

Szeresd a mélyreható bánatot,
ellentettjét csak akkor várhatod.
Az élet e kettősségek váltakozása,
élünk ellentétek váltakozó állapotába.
A jó csak a rossz mellett értelmezhető,
az életnek, csak egyik fele nem kérvényezhető.
Fogad el az érem két oldalát,
fogad el az élet kínja-baját.
Ha már nem küzdesz ellene,
felszabadul az ember szelleme,
ez fejleszti személyed,
kiterjeszti egészed.
Az életnek, csak egyik fele nem kérvényezhető.
Szeresd az egészet,

és megérted, amit mesélek. 



Üvöltő vésznek szele,
Kaparó késnek nyele,
Véres küzdelemnek heve,
Üssön az átok is bele,
Óh lelki békém ne hagyj el,
Óh lelki békém ne hagyj el.
 
Bűnnek pirosló foltja,
Víznek tisztasága sem mossa,
Dühöngő démonok mivoltja,
Isten szeretete sem oltja,
Óh démonjaim hagyjatok,
Óh démonjaim menjetek.
 
Vöröslő féreg a kétség,
Hallgatni ha látod mi vétség,
Szenvedő szenvedély lép-kél,
Beadni tiltakozó kérvényt,
Óh dúló szívem szánj meg,
Óh forrongó vérem állj le.
 
Izzó parázs mi széttép,
Szúró darázs mire rálép,
Lepedőjét tisztítom,
Vétkeit ritkítom,
Óh bűneit isten bocsásd meg,
Óh bűneit isten bocsásd meg.
 

 

MORAFKOVÁ LAURA
Tüzet szerető asszony

Védem még erőmből telik,
Addig jár a korsó a kútra
míg el nem törik,
Az eb saját magát köti karóhoz,
Lekötözve hozzá nem valóhoz,
Óh csillagom áldjon az Isten,
Óh csillagom áldjon az isten,
 
Lepedőjét tisztára mosom,
Tanulságot belőle levonom,
Hagyd menni a maga útján,
Fájdalommal kikövezett múltján,
Óh irgalom atyja ne hagyj el,
Óh irgalom atyja ne hagyj el.

Látni menni vesztébe,
Támogasd ha arra van szüksége,
Mosd józanul lepedőjét,
Hagyd érvényesülni belső vezetőjét,
Óh szeretet atyja ne hagyj el,

Óh szeretet atyja ne hagyd el.



Tőle zengem most dalaim,
Ő írja számra szavaim,
Ő irányítja alkotó kezeim,
Tőle származnak verseim.
 
Ó hála azért, hogy vagyok,
Sok jót, mit tőled kapok,
Lelkem buzgón ragyog,
Kihasznál minden egyes napot.
 
Szeretve ölel,
S értéket növel,
S jót tarja magához közel,
S szívébe szent szavakat szögel.
Szeresd a mát,
Mit szemed valóban lát,
Kövesd a lelkedet,
Mert az viszi előre szellemed.
 
Tiszteld a létezőt,
Benne lévő minden résztvevőt,
Létezés mi legyen éltetőd,

S szeret hozzá a kísérőd.

 

MORAFKOVÁ LAURA
Ultravaló

Rózsádnak rabjai,
Szólamod szavai,
Hangodnak hamvai,
Hajnalig hallani.
 
Merengő mértékkel,
Ballagunk békével,
Nevető nézéssel,
Élvező érzéssel.
 
Harsongó harmónia,
Andalító ambrózia,
Mámorító magnólia,
Rímelő rapszódia.
 
Szerető szellemed,
Elolvaszt engemet,
Lelkesíti lelkemet,
Verseli versemet,
    Készítette: Kedvesed

    Ki köszöni minden percedet

Rózsádnak rabjai



Oly korban éltem én, hol minden telített,
Minden mi létezik, elveszik a tömegben,
Hol a tehetség is porrá vész a szélviharban,
Elsodorják azt milliomnyi újabb feltörekvők szakadatlan,
Eltűnt világból az egyedi,
Újabb feltaláló a régi mását leszedi.
Oly korban éltem én, hol a világ globalizált,
Földünk minden zuga lokalizált,
Bolyunk élete modernizált,
Munkánk felesleges, mert minden motorizált.
Közösségi életünk csak fantáziált,
Online életünk csak mondvacsinált,
Teher e tudatlan élet a földnek, mi determinált.
Szennyesünk is a világon elhajigált,
Látszati felszínünk azonban sterilizált,
Gondolkodásmódunk civilizált,
De ha mélyebbre ásunk csak hipnotizált,
Így élünk mi, több mint százmilliárd.
Oly korban éltem én, hol az anyagi,
Felül múlta az, mi lelkünk javai,
Hol a fő vonal a materializmus,
Mi kiszorítja azt, mi spiritualizmus,
Hol elveszett az intuíció,
Akárcsak egy kihalt generáció.
Szellemünkre bélyegét teszi a vegetáció,
Kiszabadíthatná azt minden köztük meditáció,
Önmagunkba visszatérés, önreflexió,
Rájönni, hogy mi bent, az kint is megtalálható,
Így a világ mit kint keresünk önismeretünk nélkül kompenzáció.
Oly korban éltem én, hol az ember eltávolodott önmagától,
Külvilágba keresve azt, mi belül hiányos csak gátol.

 

MORAFKOVÁ LAURA
Oly korban éltem én...

Oly korban éltem én,
hol hiszem, hogy mind ennek ellenére van remény.
Hol a sötétségből majd egyszer feltörik a fény,
Érzem, hogy ez nem csalfa vak remény.
A tudatosság felé vezető út kemény,
De csak mélyről lehet nagyot emelkedni,
Régi sémáinkat levetkezni.
Lelki fejlődésünk, mint új értékrendszer erősödik,
Máskülönben életünk összetörik.
Oly korban éltem én,
hol hiszem, hogy mind ennek ellenére van remény.
Hol a sötétségből majd egyszer feltörik a fény.
Így élünk mi több százmilliárd,

Életünk idővel harmonizált.



Repkedő parázzsal izzik a test,
és sercegő bűnt követni se rest,
és álmokat széttépni is képes,
és belemegy helyzetbe mi kényes.

Repkedő parázzsal izzik a test,
és üvöltő csatákat fest
és dühöngő oroszlánként elragad,
nincs az emberből mi megmarad,
széttépi az intelligenciát és a józan-észt,
mi marad az nyers hús javarészt.

Repkedő parázzsal izzik a csont,
és háztól ajtóstul beront,
és kő kövön nem marad,
csak megbánás és egymagad.

Repkedő parázzsal izzik a vér,
és teljes energia mit az kér,
és zuhatagként csordul az erekben,
és káoszt okoz a fejekben.

Repkedő parázzsal izzik az ember,
és átszalad rajta derűs kedvel,
és magadra hagy minden sebbel,

és bánod belementél míg elnyel.

 

MORAFKOVÁ LAURA
Forrongó tűz

Különös téli reggel volt,
Mikor robban a hír,
Pattan a sír,
Szökken a szó,
Döbben a hó,
Elkezdődött a háború.
Ugyan miért jön a tél?
S fúj bűnös szél?
S hadak istene újra lábra kél,
Békeidőket megelégelve,
Sírokat készítve temetésekre,
Újra harcokat szül,
Fegyverek robaja rázendül,
Különös téli reggel volt.
Mikor robban a hír,
Pattan a sír,
Szökken a szó,
Röppen a hó,
Ady Endre, mint mag hó alatt
Forog a sírjában ezalatt,
Régi értékek rejtve maradnak,
Csontok porai ejtve havaznak,
Siralomházban élünk,
Nem tudni miben lesz részünk,
Babits mondja a Húsvét Előttben,
Béke, béke legyen már előttem,
Maradj Ember az embertelenségben,
Őrizd a reményt a reménytelenségben,
Ne légy Ady eltévedt lovasa,

Ki vezethető mások terhének fogasa.

Különös téli
reggel volt

Legyen béke, legyen rend,
Legyen vége, legyen csend,
Hagyjuk egymást létezni,
A helyzetet nem kiélezni.
21. századi emberhez méltóan,
Nem cselekedni másnak bántóan,
Harcolni, háborúzni manapság?
Fölényeskedni ezt akarják?
Nem volt elég a harcokból?
Kihalt a generáció, kinek ismerősek
a vérmezők és halálhalmok a tankoktól?

Legyen béke



Nokedli
 

                                                                      (az 1970-es évek emlékére)
 

– Nem jó a liszt! – kiált fel nagyi a konyhában,
fújtatva, prüszkölve.

– Elrontották, ezt is elrontották… Nézd, hogy szakad!
Nem tudom, hogyan lehetne az eddigi nézésemnél jobban nézni,

az orrom előtt történt: a réteslap
hártyavékonnyá vált, majd elhasadt.

– A maszeknál kellett volna venni – lihegi,
egybegyúrja a lapot, megpaskolja, nyújtani kezdi.

Remeg a keze. Addig se jut, mint az előbb,
vastag a tészta, de máris szakad,

görbül a repedés, vigyorgó száj, nyílik hatalmasra,
nagyanyám sikít, még nagyobbat fúj, még pirosabban:

– Rossz a tojás is! – süvölti, majd halkabban – Ez szándékos…
Kapkodva feltör egy újat, a tésztához csapja, egybegyúrja.

„Ha rossz, miért kell bele még egy?”, cikázik át rajtam,
de nem töprenghetek,
reng a gyúródeszka,

nagyi püföli a tésztát, deszkát, asztalt, házat, utcát, XII. kerületet,
XX. századot, férjeket, férjtelenségeket,

táncolnak a lábosok, porzik a rétesliszt, felhői ködbe merítik
a világmindenséget.

Aztán ülepszik
a por,
a kor,

nagyi a hokedlin ül, és mintha mosolyogna.
– Nokedli lesz – suttogja.

              
 
 

KÁLLAY KOTÁSZ ZOLTÁN



Étteremben ül egy bácsi,
Amit eszik: szelet, bécsi,

Úgy hívják az urat: Lajcsi.
Megöregedett mostmár,

Félénken ül és zabál,
Nem kergeti se török, se tatár.

„Mikor érkezik a tartár?”
Dühösen az asztalra csap.

Ekkor az utcán feltör a tűzcsap,
Valami ég

(Szép kék az ég),
Eloltani muszáj,

Lajcsinál tele a száj,
De ő feláll, kómótosan,
Nem siet, nem is rohan,

Érzi már a viszereit,
„Mi a fene folyik most itt?”
Kérdőn néz a pincérnőre,

Zabálna még nyakra-főre,
De csupa víz minden,

Valami tényleg nincsen rendben itten.
Ő tűzoltóparancsnok,

Egész életében tüzet oltott,
Néha eszébe is jutott,

Hogy manapság a gáz tiltott.
Csak a villany, ami szabad,
Fogja magát, indul, szalad,

De a szívroham gyorsabb nála,
Ez volt a mi Lajcsink halála.

 
 
 
 

KALMANOVITS BALÁZS 
Lajcsi



A reggeli harmatcseppek terhe alatt csillognak a fűszálak, 
mint megannyi gyöngybe zárt aznapi gondolat. 

Tervek, melyeket Isten dobált reggelre le az embereknek.
Ahogy jön fel a nap, egyre kevesebben lesznek.

Ébredezik a város, mindenki felszárítja a neki szántat.
 

Az éjszakai látomások súlyát átformálja az idő, 
fuvallatként illan minden könnyedén tova.

 
Színes képek fakó, befagyott tükörmásain csúszkálok,

Rianás.
Tekintetek, melyeket elkapok, jégsimán siklanak tova,

Reggeli dermedt világ.
 

Automatizált emberek gépies mozdulatai nyikorognak a buszon,
Testük hálózsák csupán, 

Lelkük még időzik kicsit a meleg kávé gőze felett,
S a korai hírek pomádéjába cicomázva magukat, már úton vannak valahova mikorra óráik elütik a felet.

 
Már éreztem a szükségszerűség bűzét,

Már rajtam is hagyott nyomot a közömbösség szikéjének éle. 
Ismerem e járaton az utasokat.

 
Plasztikázott életek olvadnak össze, bele a semmibe,

A kenyerem java más kenyerének a fele.
Valakinek hiányzik, ami nekem nem kell.

És enyém minden édes, ami másnak mostoha.
 

Száraz morzsák pihennek öreg bácsik őszes bajszában,
Na ti jól elbújtatok!

Percek, melyek már nem illeszthetőek vissza a szeletbe,
S melyekből már sohasem lesz egész,

A világ törmelékekben madáreledel csupán.
Az éjjeli járatokon meg ülőhely is akad.

 
 
 

PÉK MARIANN 
Aforizmák hétköznapokra



Istenem!
Itt vagy velem.
Lélek szava szólít.
Vándorbotot adtál,
Kézbe veszem.
Úton vagyok, támasz.
Betér a házba,
Fogad a szív.
Rád találok, meggyógyulok.
Embereket, kézen fogok.
Itt vagy velem, remény, mosoly.
Hitem ünnep.
Szeretet ragyogás.
Szüli bennem a jót.
Szemem látja,
Végtelen tekinteted.
Sebeimet betakarja.
Bűneimet feloldozza.
Száll az ige,
Angyal szárnya.
Nem kértem én,
Mégis adtál.
Az utamra szóval hívtál.
Itt vagy velem,
Fény Atyja.
Angyalgyermek őrzi szavad.
Öröm legyek, hozzád pereg.
Lélek gondját, te viseled.
Hazám útján, vezet szavad.
Múltam, jövőm, hitből fakad.

MOLNÁR JULIANNA 

Fohász Harang
Kéklő égen, templom tornya.
Harang szólít, zeng a réten.
Felhők szárnyán.
Szél viszi, az udvarokba.
Imára hív, élő hangja.
Siratja a megholtakat.
Megtöri a viharokat.
Esküvőknek búgó hangja,
Jövőbe néz.
Boldogságnak, nagy harangja.
Zengő teste, szól a szívhez,
Szívdobbanás, virág kelyhe.
Nyíló hangja elér hozzád,
Hallja lépted.
Kéklő égen, templom tornya.
Harang szólít, zeng a réten.
Felhők szárnyán.
Szél viszi, az udvarokba.
Imára hív, élő hangja.
Siratja a megholtakat.
Megtöri a viharokat.
Esküvőknek búgó hangja,
Jövőbe néz.
Boldogságnak, nagy harangja.
Zengő teste, szól a szívhez,
Szívdobbanás, virág kelyhe.
Nyíló hangja elér hozzád,
Hallja lépted.



Engem nem jól szerettek.
Rácsok közé zártak.
Ne lássam a fényt.
Titkoltak, mindent ami szép.
Engem nem jól szerettek.
Gyermekkorom, hálót szőtt árnyai,
Félelem fonalán, kúsztak a falon.
Didergő lélekkel, vártam a reggelt,
A Nap sütött néha az ablakon.
Engem nem jól szerettek.
Lelkemhez értek, erős gyökerek,
Melyek kemény földből sarjadtak.
Ontották rám, a hideg leheletet.

Engem nem jól szerettek.
Kértem, hogy jó legyek.
Éreztem a suhanó árnyékot,
Utamon a sötét felleget.
Engem nem jól szerettek.
Lelkem cseppjeit osztottam szét.
Kértem Istentől szeretetet.
Hogy szétszórt darabjaim a tenyerén,
Gyertyaként világítsanak,
Mint az örök remény.
Engem szeretnek a fák.
Hitem gyökerei, mélyből törnek elő.
Magasba emelik a lelkem.
Tölgy testemből, kinőnek hajtásai.
Zöldellő lombokkal hirdetik,
Az élet szeretetét.

MOLNÁR JULIANNA 
Engem nem
jól szerettek Virág

A szerelem virág, gyökere a szeretet.
Nincs kora.
Megismered, ha jön feléd.
Kézen fog a szemedbe néz.
Az igaz szerelem, nem csapongó.
Őszinte érzésekre hajló.
Nem vágyik el, nem menekül.
Ott van veled, ő a társad.
Együtt a kéz, öröm, a bánat.
Ha kell, a világgal szemben.
Együtt a táncban.
Az igaz társ megtalál.
Hibázol, melletted áll.
Nem kincsekért van veled.
Fájdalom ér, fogja a kezed.
Felemel, ha elesel.
Megtart a hitetek.
Bízol benne, együtt az úton.
Érzitek, boldogok vagytok.



Hogyan mondjam el neked.
Ébredek.
Nyújtom a kezem,
A szeretet vezet.
Nem ábránd ez valóság.
Érzem átölel, nincs akadály.
A szív otthonra lelt.
A csoda életre kelt.
Hogyan mondjam el neked.
Mikor fáj a szenvedés,
Kínoz a vágy,
Őrjöngő bennem a hiány.
Szeretlek, százszor, ezerszer.
Új életre hívlak,
Kérlek fogadd el.
Hogyan mondjam el neked?
Mit jelent,
Van társad, vele létezel.
Megszűnik a magány, rátalász.
Úgy érzed többé, nincs hiány.
Ott van veled, nincs félelem.
Bízol benne, átölel.
Szebbé teszi, lényedet.
Látod őt a szenvedőt.
A veled együtt ébredőt.
Isten teremtette, 
A férfit és a nőt.
Hogy szerelmükkel életre hívják,
Hittel.
A végtelen emberi erőt.

MOLNÁR JULIANNA 
Hogyan mondjam
el neked Költő vagyok

Költő vagyok, utak vándora.
Csaták, győzelmek harcosa.
Gyújtom a szikrát.
Szemembe néz a szeretet.
Lángom a szó.
Lelkem világába, nyíló virágzása.
Repül velem a hit szárnya.
Száll a szó, mint bóbita pihe.
Mag virágzás.
Repül a városok felett.
Belép a tanyák udvarába,
Megtelepszik a falvak utcáin.
Megpihen a mezőkön.
A fa lombján át, 
A folyó sodrában.
Szeretetet áraszt.
Hidakat épít.
Ott él, a Nap sugarában.



Képek, fények, helyszínek.
Régi kedves emlékek.
Újra bennem élednek.
Gyermekkorom útjai,
Ismerős dallamot zenélnek.
Elém sietnek.
Mellettem lépdelnek.
Abony tornyai,
Magasból rám néznek.
Édesanyám illata,
Születésem otthona.
Édesapám átölel.
Bújok hozzá örömmel.
Tanítóim szép szava,
Verset adó ritmusa.
Múltamról mesélnek.

MOLNÁR JULIANNA 
Ősz Abonyban Megmentettél

Költő vagyok, utak vándora.
Csaták, győzelmek harcosa.
Gyújtom a szikrát.
Szemembe néz a szeretet.
Lángom a szó.
Lelkem világába, nyíló virágzása.
Repül velem a hit szárnya.
Száll a szó, mint bóbita pihe.
Mag virágzás.
Repül a városok felett.
Belép a tanyák udvarába,
Megtelepszik a falvak utcáin.
Megpihen a mezőkön.
A fa lombján át, 
A folyó sodrában.
Szeretetet áraszt.
Hidakat épít.
Ott él, a Nap sugarában.

Kő
Istenem, kenyeret adtál.
Lelkembe láttál.
Sziklára, épített a házad.
Hívtál.
Él a kő, mit nekem adtál.
Megtart!
Áll a viharban.
Szél nem mozdítja.
Ár nem töri.
Fülem hallja a hangod.
Vezess engem.
Karod intett.
Kezem kinyújtom feléd.
Élő kövekből, épül a ház.
A fájdalom könnyeit, 
Tisztára mossák a lélek kövei.
Élő a szépség, legbelül.



Az eső csak hull, csak hull.
Tisztára mossa a város szennyét.
Az autók gőzölgő füstjét.
Befut a házak falába.
Az utca köveken át,
Folyik a csatornába.

Mossa a cipők sarát,
Az épületek homlokzatát.
Játszótereken szalad át.
Csöpög az ereszről.
Minden csepptől, tisztább lesz a város.
Szelíden mossa , a rakpartok kövét.
Merengve nézem, az esőt.
Édesanyám szeme néz rám.
Élettel teli fénye hull alá az égből.
Kinyitom a szemem.
Szívem nyitva.
Örökül adta a fényt.
Lépteit hallom, kopogni a csendben.
A remény ezernyi színével jön felém.
Súgja az eső hullámain át.
Lányom Te élj, mindig remélj.

MOLNÁR JULIANNA 
Esőben Duna

Napfényben fürdő Dunám.
Hidakról nézek le rád.
Felhők tükrében, folyó fodraid,
Áramlanak, múlt, jelen partjain.
Ott vagy mindenütt.
Látod a világot.
Lerakod hordalékait.
Zöld szemeid, fénylőn villantják, 
Völgyek, erdők tükreit.

Kanyargós útjaid, Sziklákat edzve,
Kísérik, madarak röpteit.
Partjaid kézen fogva,  
Várják kompjaid.
Csodálják fák, lombjait.
Kikötők futnak el,
Gyors hajók útjain.
Vár rád a tenger, kitárja karjait.



Budapest híd.
Szíve dobban.
Pest nézi Budát.
Ikrek Ők a Dunán.
Köröttük éli a város,
Rohanó forgatagát.
Állok az utcán.
Megállók sokasága fogad.
A nyüzsgő áradat, csak rohan.
Cipeli táskák, láthatatlan terheit.
Visz a tömeg előre.
Állok az utcán.
A villamos halad.
Indul a város.
Gyermeki kacaj,
Zene, csevegés.

Kézen fog a nevetés.
Kapuk zárai nyílnak.
Feltáruló ajtók.
A villamos halad,
Utakon, tereken, fut tova.
Járja a várost.
Benéz az ablakon.
A szelíd Duna kanyarog.
Ébreszti a hajókat. 
Messze tájakra utaznak.
Budapest, látványod lenyűgöz.
Hegyeid lankáin időzök.
Onnan nézek le rád.
Látom arcod, legszebb mosolyát.
Karjaid, ölelő hidak gondolatát.

MOLNÁR JULIANNA 

Budapest híd Legyen meg
a Te akaratod
Szólít a lélek, itt vagy velem.
Árad a szeretet rám.
Szemedbe nézek a fénybe.
Ott él a jövő.
Kapuja nyílik.
Fehér pillangó száll az égre.
Szenteltessék meg a Te neved.
Imára hív.
Tanítod a könyörületet.
Legyen meg a Te akaratod.
Keskeny az út, vezetsz.
Van úgy, hogy eltévedek.
Porba esem.
Megszületek, felébredek.
A csend szobámba hív a hangod,
Megtalál az akaratod.
Szólít a szív, kenyeret adsz.
Fogod a kezem.
Emberekkel együtt vagyok.
Bocsásd meg a vétkeinket.
Nehéz a kereszt.
Áldás száll a mennyből.
Legyen meg a Te akaratod.


