
14

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Böszörményi Zoltán (1951, Arad) költő, író, szerkesztő
Fecske Csaba (1948, Szögliget) költő, publicista
Fekete Vince (1965, Kézdivásárhely) költő, szerkesztő, műfordító
Ferencz-Nagy Zoltán (2001, Brassó) költő
Horváth Szekeres István (1975, Csíkszereda) újságíró, karikaturista, író
Iancu Laura (1978, Magyarfalu) író, költő, néprajzkutató
Izer Janka (1996, Budapest) író, költő
Kudelász Nóbel (1975, Gyulafehérvár) költő, író, televíziós szerkesztő
Laczkó Vass Róbert (1976, Gyergyóremete) színművész, énekes, költő
Lázár Kinga (2001, Barót) költő, diák
Lőrincz József (1947, Székelydálya) költő, irodalomtörténész, tanár
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Muszka Sándor (1980, Kézdivásárhely) költő, író
Pataki Tamás (1991, Dicsőszentmárton) költő, író, újságíró
Pethő Lorand (1983, Bánffyhunyad) költő, műfordító
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Puskás Attila (1931, Kolozsvár) biológus, entomológus, politikus
Saád Anna (2005, Budapest) író
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Vajda Anna Noémi (1978, Sepsiszentgyörgy) író
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Varo Enikő (1957, Marosvásárhely) költő, bőrgyógyász főorvos
Zelenka Brigitta (1952, Nagyajta) költő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész

Lapszámunkat Ferencz S. Apor (1975, Csíkszereda) képzőművész alkotásaival il-
lusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

KAVICSOK (RÉSZLET)

Zafírkék színű kavics

Hideg van. Mindig fázom, ha 
rágondolok. A haját különböző 
színekre festi. Nem tudom, mi 
értelme, ő mindig gyönyörű.

Ruháján nincs mit csodálkoz-
ni, beragyogja kék fényével. Hi-
deg, jeges. Szívét elzárva tartja a 
mellkasában, dobog. Az fénylik, 
az árasztja a fényt. Szeme met-
szően éjkék. Bársonyfüggönyt 
húznak elé, mikor kilép a fehér 
ajtón. Vörös szőnyegen lépked, 
de nála önzetlenebb embert nem 
ismerek. Kincsét nem magának 
tartja, hanem annak, aki megér-
demli. Egy szelídebb embernek, 
mint ő, nem hófútta szépség.

Karthauzilikőr-zöld színű 
kavics

Lehetetlen, szabad ésszel fel-
fogni nem lehet. Szárnyal, de 
földhöz van kötve, így elrepülni 
nem tud teljesen. Haja rövid, vi-
dám arcát mutatja. Télen sétál, 
nyáron alszik, tavasszal táncol. 
Kezével szántja végig a füvet. 
Mezőben bújva figyel, és előjön, 
ha szeretnéd. Csöndesen lépked, 
megvárja, míg eljön az ő napja. 
Cselekszik, és övé a világ. Nem 
az győz, ki nyerni akar, az arat 
győzelmet, aki vesztesnek állt. 
Ha eléggé akarod, sikerül. De 
vigyázz! Ne akard túlságosan. 
Zölden világít a gyöngy.

Lazacszínű kavics

Libben a függöny. Mögüle ki-
néz egy eleven kéz és két barna 
szem. Nem láthatod, merre néz, 
meglepetésként ér, mert egy-
szerre ezernyifelé figyel. Látja 
a lehulló harmatcseppet ezer 
másodpercen át. Nézi az eget, és 

éjjel lát harminc hullócsillagot. 
Nyomon követ mindent. Szemé-
ben izzik a sötét, mely körülötte 
mozog, de bőrét nem érinti. Sze-
mem csillagokat lát, ha rágon-
dolok.

Vajszínű kavics

Kemény, alakja szilárd. Ahogy 
áll, kősziklaként a napfényben, 
és jön, megállíthatatlanul. Nem 
értette senki. Kezében szétmál-

lott a szeretet, és lehullt, dolga-
végezetlenül. Azt hittem, nem 
tud adni. Úgy gondoltam, szívé-
ben kő van. Mekkorát tévedtem! 
Ő taníthatna jóként élni, mu-
tathatna csodákat. De túl szép, 
hogy lássam, túl puha ahhoz, 
hogy érezhessem. Fehér ruhája 
bátran lóg a levegőben.

Palaszürke színű kavics

Szeme nem áraszt fényt. Szemei 
vakok, keze durva, bőrkemé-
nyedésekkel tarkított. Tüskés 
koszorút hord, hogy fenyítse ön-
magát. Lánc, vastag, kíméletlen 
lánc követi útján, tisztes távol-
ságból. Lába meztelen, lábfeje 
porban jár. Ha szemébe nézel, 
elfog a vágy, hogy kövesd. Kö-
veted, belépsz az álmokba. Szí-
nesek, színeit megszámolni nem 
tudod. Tükörképet ver szemé-
ben a tudatlanság.

Kökörcsinkék színű kavics

Rómában, egy magas, kocka-
épület tetején áll, rettenthetet-
lennek néz ki, elmozdíthatatlan-
nak, pedig a szíve és ő maga is 
törékeny, bármikor, egy meleg 
szellő hatására is leeshet a ma-
gasból. 

Mögé lépek, megfogom a karja 
alatt, lelökhetném, nem is ven-
né észre, de néha nem arra van 
szükségük az embereknek, hogy 
meglökjék őket, hogy felébresz-
szék kábultságukból, hanem 
hogy kapaszkodhassanak vala-
mibe.

Megfogom a kezét és vissza-
húzom, hálásan rám mosolyog, 
az arca gyönyörű, szemei össze-
húzódnak, lecsukódnak, megbí-
zik bennem, pedig egy szakadék 
szélén állunk.

2021. november

SÁROSI CSABA A FASISZTA KOMMUNIZMUSRÓL

Saád Anna

SAÁD ANNA (2005) Buda-
pesten él, az újpesti Könyves 
Kálmán Gimnázium kilencedikes 
tanulója. Az írás mellett hegedül 
és sportol is.

Reggel (2015)

léghajó vers

karikatúra

Varo Enikő 

Metamorfózis
A Maros álmomban belőlem árad,
szikla, erdő, moha vagyok, 
madarakkal repdesek az égen,
a csendet nézem, ahogy az alkonyban
kinyújtózik és a tenyerembe fekszik.

A fél is lehet egész
Fél lábbal ülök 
Fél asztalnál
Fél kézzel eszem
Fél tányérból
Fél szemmel nézem
A félalkony maradványait
Félénken mondom
Nem akarok többet éhes lenni
Remélni
Félszögbe költöztem
Fél áron
Félszárnyú madarak
Köröznek a határon


