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Paizs Tibor
Útban Amerikába

Bartók Béla emlékére

Mondd, hogy tűr meg
hátán az Óceán?
Mért nem vet le?

Idegenségből menekülsz idegenbe?

Szabadság?
Acéltoronyba van ott zárva -
sejtelmesebbe, 
mint a Kékszakállú vára - 
a Profán ének
kilenc szarvasbikája.

Nem tiszta ott a forrás.
Zavaros.
Állati lét,
de nem szabad!
Tévösztönöd hová űzi
e kilenc szép szarvasfiat?

Azt hitted, túljutsz a tű fokán?

Tudod-e, hogy ott vár a halál,
ott, túl az Óperencián?

Magyarnak Erdélyben kél a nap!

Ha már útra csüggedt a lelked,
mentél volna Keletnek – 
Máramarosba,
a bihari hegyekbe,
hisz dallamot
csak a csend teremthet,
s neked a zűrzavarhoz
nincsen hajlamod.

Vallod, hogy a disszonánsokat
kedvelted.
Hát ott majd tanulhatsz 
új összhangzatot.
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Demeter József    
Nagy meglepetés

„Szerszámozd fel /…/
álmaidat.”

(Paul Celan)
Magyardellő nem jó helyen van…,
Énekeltük a falum nótáját  –
Franciaországból jövet, és! Hirtelen
Hosszú dugó keletkezett. Nézzétek, Ő 
A legnagyobb magyar költő a világon, így
Mondtam s az előttünk álló dióbarnás-
Zöldes, furgonszerű személygépkocsira
Mutattam. Nagy László vezette. A 
Napot fogta kormánykerékként mely épp
Felkelőben volt. Az utánfutóból 
Csillaghomlokú csikó ragyogott
Ránk. Szemlátomást derült az ég, s mintha 
Mozdult volna a világ. Erdély irányába –
Kocsisor-kerekesen. Sietnem kellett.
Hirtelen – a kézügyben lévő magyardellői
Napdalos füzetemet adtam oda Neki, hogy 
Írja alá. Dedikálja… Nagy meglepetésemre:
DeJó neved van, te ballószögi székely, 
Mosolyintotta a Mester. Ősz-ezüst,
Mennyei haját enyhén lengette a fény. 
Elővette a legújabb kötetét, az 
Iszkázi Trianon-t, amelyről eddig nem is 
Tudtam, és azt dedikálta nekem. Indult a 
Világ. Gyorsult a sor. A lobogóként 
Lengedező fellegeket Zöld angyal
Szivárványozta-szalagozta fel. Égig érő
Boldogsággal nyitottam ki a nyomdaszagú
Verseskönyvet, melyben veretes betűkkel
Ez állt: Nálam felejtetted a magyardellői 
Népdalos könyvedet, DeJó! És én fáradtan- 
Derülten arra gondoltam, vajon milyen lesz 
A Jövő arca  –  egy emberi-Nagy-magyar csóktól –
                            Mennyei oltalom. 
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Antal Attila
A  világszabadság  roadshow

A VILÁGSZABADSÁG
egyre késik.

Telnek pedig
az áruházak parkoló-terei
várakozókkal,
végül
minden rabszolga-nép
síkra lép,
s hogy a show
csak nem érkezik,
fogy a rágcsálni való, a
sör a konyak meg
a cola,
a forgóajtókon ki-beözönlő
tömeg
szilaj hullámokat vet
mert ADDIG…
ADDIG  is
valamit tenni kell,
hát nem trombita hangja és
nem ágyúdörej:
bevásárló-kocsik
zaja veri fel
a hullámzó síkot…

Petőfi, ha idelátnál!

Fényesebb
a láncnál a kard!?

És az áruház-
láncnál?…
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Szenti Ernő
Emelkedő számsor

Évente úgy négy-öt alaklommal 
kifordult a nagyot akarás bokája.
Céllövöldét működtet a lélekben
visszamaradt ezerszeres haszonnal.

Évente úgy hat-hét alkalommal 
magára hagyta az érdem az érdeket.
Van a világon egy hely, ahol az eső
csupán percekig tartózkodhat.  

Évente úgy nyolc-kilenc alkalommal
nagy a sürgés-forgás a holdudvarban.
Egykor tengere és hajóhada is volt.
Ma kalapács alá került kéményfarkú háza. 

Dudás Sándor
Nincs kegyelem

A persely kifosztva árulkodik
a tolvajlás gyönyörűségéről.

Imádkozz.
Maholnap szögről-végről
Az oltár félig kész, de a bárány…

Fültépőn ropog a tűz a máglyán,
acsarkodó farkasok ordítása
táncolja körül a fényt éhesen.

A szétszéledt nyájnak sincs kegyelem.
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Szűk Balázs
Ikon a hóban I.

Ablak  mögött fájdalom. Kint is, bent is szomorú tél ez.
Nem lesz itt ébredés. Nyersen nyeljük le félbe maradt mondataink.
Üres teán élünk, hajnali kelések verítékében, a 40-es villanykörte
Homályában, dohos, sáros előszobák ismétlődéseiben.
Sohasem ismertük az esendő pompát, ami mindenkinek jár a 
Kifáradó lélegzet után, mint ahogy Isten minden virághoz közel hajol,
Mint ahogy a lányok mosolya táncol a szoknyasuhogáskor,
Az apró cipellők kopogó sóvárgásában.
Minket elárultak, s árulói vagyunk magunknak is.
Megereszkedtünk, májusi fánkról elszálltak a versengő szalagok,
Itt a sárban hervadunk…

Ikon a hóban II.

Elment a gyorsvonat. Az utolsó kanyarban császári-pávásan dudál.
Minket nevet. Egy fényes ruhájút sem látsz itt az ócska peronon,
Csak a szél köröz, mint egy katonai helikopter, pöröl a sínek fölött.
A mi Uraink elhagytak.
Fél évszázadonként történik itt valami: nyüzsgés támad,
Néhány hurrá, vér, gyakrabban az se, aztán megint csend.
Csak a rongyosok, kifosztottak maradnak.  Vágyakozón néznek
Az óvatos ködbe, a sínekre, a rozsdás vasakra, amint a vizes testbe fúródnak.
Isten valahol ott lakik. Volt itt valaha remény?
Minden félévszázad között marjuk egymást, pezsgőspoharak lágy vonala helyett
Gázcsöveket, késeket simogatunk, kihányjuk a holnapi vacsorát is, 
Öntudattal számoljuk csomóban hulló éveink.
Minket elárultak, s árulói vagyunk magunknak is.
Maradékból, kenyérvégből szőjük gondolatainkat,
S néha egy elröppenő fényes sóhajra várunk:
„Szökevény év volt ez is”.
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Ádám Tamás
Parti harci kutyáknak

Illatos partit szervezek harci kutyáknak
beszereztem már a hamisnak hitt engedélyt
ami tévedésből eredeti lett mint a mosolyod
segíthetnél a többiben: láncos éjszakákon
engedj hadd kézbesítsem a meghívókat
harkályként kopogok az ajtókon szólok 
a csaholó emberfelettieknek hogy a gyűlöletből 
engedjenek és jöjjenek közénk ahol időnként 
megolvad a karamell néhány lágy tekintettől
gondolhatod jól leugattak

végy füvet magadhoz mert a harci kutyák is
unják már a véres szavakat ilyenkor
fűszálakat rágcsálnak hiába a bozontos 
szemöldökű gazdáik fenyegetése hogy 
kitoloncolják őket a rózsadomb nemesített 
cédrusai közül; akkor szabadságharcos
kutyák lesznek más ellenségképpel mert
anélkül kegyetlenül nehéz az élet 
végy hát füvet magadhoz

nyugodtan kiszögezheted a megtelt táblát 
az égre a legkopottabb lépcsőre teríts 
bársonyszőnyeget hogy nyelje a szitkokat 
a káromkodásokat előkelőbb helyeken 
így szokás s ha fáj még a tegnapi sértés
tudod: kutyaharapást szőrivel
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Csontos János
Eposz

Szertelen, szilaj, busa nép
terelte nyáját, ménesét,
éjfél is volt, hogy alkonyult,
s a nyereg alatt hús puhult.

Betörtek leányt, vad lovat,
barátjuk volt a pirkadat,
s nomád lelkük hazatalált,
ha meglelték a jó halált.

Az ének szájról szájra szállt,
nem ismertek istenkirályt,
ég nem szakadt, rög nem kötött,
nem kísértettek ördögök.

Néha idegen alkonyat
érte őket az ég alatt,
s furcsa jövendők hűvösét
sugallta a nyirkos sötét.

Asszonyaik búbos hasát
bélelte örök ifjúság,
s üzentek óvó szellemek,
ha egy hat ujjal született.

Törzsük egyszer lapályra ért,
ahol a múlt már nem kísért,
virgonc vizek, véres vasak
mondáját írták friss szavak.

Majd elsikkadt a régi dal,
zsibbadni támadt új ital,
s temérdek tompult nemzedék
tengette pányvás életét.

Néha pulzáló csillagok
fénye szemükben felragyog,
s úgy hiszik, ismerős terek
dajkálják vándor lelküket.

Pedig semmi nem volt igaz,
maródiságra nincs vigasz,
nincs legenda és nincs toposz,
csupán önáltató eposz…
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