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Péter Péter

Ládányi Mihály
Nyak-ló

(A Napló című vers alapján)

Hű de jó neked, hogy nem te vagy én,
kinek túljártak most a féleszén.

Nekem is jó, hogy nem vagyok én te,
ki üveg borát éppen eltörte.

Jó, hogy nem vagyok legelő tehén,
kit fejnek minden új nap reggelén,

nem vagyok kóbor macska vagy kutya,
kit prüszköl, ugat retye és rutya.

Legyél puli, s legyek én a pásztor,
hogy jól farba rúghassalak párszor!

Küküllő-vers
Kányafi Sándor

(Összevont naptár Kányádi Sándor
Küküllő-kalendárium című versciklusa alapján)

Izzad a Küküllő,
csurom víz a nyelve,
csurog, folyik mindig –
ebben telik kedve.

Tavasszal csak kacag,
viszket a Küküllő,
csiklandja hónalját
a sok ezüst süllő.

Sosem volt bicikli
a szegény Küküllő,
ezért nincs is benne
merevítő küllő.

Tűz sem lobog benne,
nedves a Küküllő,
ezért is hiányzik
belőle az üllő.

Télen jég van rajta,
hideg a Küküllő,
nincs is benne ekkor
semmiféle hüllő.

Küküllőt leírni
kell hét emberöltő –
én mondom ezt nektek,
Kányafi, a költő!
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a lóbálban mindig kigyullad a szék
Etalonköltemény E.

Nagy Partin a Lajos
(Parti Nagy Lajos A bálban minden este ég a függöny című verse alapján)

Kifestett este van teve a rozsban
gólyatöcstőgy nyílik ott ahol Laosz van
szalontüdő vagy kékmárna ha roppan
süppög a szekér a pizzás csuporban.

Ló Elek vagyok a magánkoldus.

ez az arcra felvarrt vigyor
szenilitás vagy arcmodor?

Ez az én szeretőm ez a kicsi barna
csendesen kérődzik igen jámbor fajta
istentudja ki vagyok s mi okból
húzom magam elő a fiókból
bár nem jövök soha zavarba
s mint legyeket nyúzó hangya ki horkol
úgy vonszolom be éltem az avarba.

újdudaduma.

ötöblös örök ökörörömkönnykörömpörkölt.

fatterka gyere a kredencbe be
ringlispílt kuglizni lófagyival
búgó modortalan gumitehén
srévizávé kontrás pünkösdi fal

esernyős vasrece
holtrészeg sámlin a törpe
Tiszai Vegyi Kombinát-szekrény
Volga a vödörbe’
Szandokán.

hasonkúszógatyatortalap
a képen a lovam meg én
melyik vagyok? – akin a kalap

két mandarin-hami
egyik déligyümölcs 
a másik kínai.
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legeltetés a komódban titokban.

tehénmeleg tél.

légyben a tej
a lavórban megfésülik Toscát.

polgárháború a sublótfiókban.

júliusban Cézár átlépte 
a Rubik-kockát.

szonettkoszorú
Horváth Ferencnek

aki nem hitte el, hogy egyetlen szonettból is lehetséges szonettkoszorú

1.                                  3.
Kinek kell        –  dúl a szóháború,

babér-szonett-                       s a versvég
koszorú, hajó-                                   a végtelenben
vontás hosszú,                                           volna?

mint a Volga?                                                     4.
A harmadánál                                                   A mester-

máris szomorú                                                    szonett még
a hallgató,                                                     fel sem

mintha csak                                                    dereng! – bár
dobolna                                                koszorúnak

2.                                                egy szonett
fülében a szó                                   elég. Kétkedő 

– szemében ború:                         szemed ugye
fusson már a perc,       5.     most mereng,

hisz az  a dolga!          lát-                     7.
Nem vagy       va         6.      pánt-  

igen?       e       hol        li-
for-       tizen-     ká-
mát,          négy       san,

hol                 sor          mint
kez-                    őrül-         meny-

det                       ten            nyeg-
a,                      ke-               zős

vég                   reng,             ke-
rék.


