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Köszöntjük a 95 éves költõt!

Takáts Gyula

LESI, VÁRJA

A kerti fát
néz Csu Fu
és ágai sora
mintha szólítaná,
de sejti csak szavát,
mint dôlt torony
porából sejti csak
a freskó Máriát...

Így üldögél
a világ hátán
lógatva lábát
dôlt kövön
és lombjai
és versei között
lesi, várja tovább
a sok-sok vanból a világ
jól rejtett válaszát.

SZIKLÁK, KÖLTÔK SZAVA

Forrás és vár
s egy vers között
szép szikláival
fogadta Drangalag

Öreg kövek
itt rakták szét
a vállukról a vén idôt
és a holt vulkánok egyikén
Csu Fu megállt
és nézte csak tovább
hogy hangyaárnyék
és a sólyomszárny alatt
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bükkfák, tornyok,
kondák, kocsmák között
a berken, nádon át
hogy nôtt és nô tovább
a Sohasem Egész
s vele hogyan,
mindig együtt
várak, sziklák, költôk szava
és a holt vulkánon át
pincéivel, szôlôivel
mindig velük tovább
a Drangalag világ...

HATTYÚK HELYETT

November és hattyúk helyett
fehéren villámlik a tél.
És berkünk tündérpartjain
a zöld helyett
varjaktól sötét
égerfa áll.

Fénylô jegén
versek helyett
a túlsó partra át
süket magány suhan
a néma fakutyán.

Rába György

KÖLTÖZÔ MADÁR

Tudtam magam is költözô
madár vágyódom dél felé
bujtogat szürke télidô
nyûtt testeké unt lelkeké
útra is keltem izgatott
ifjú várt húsod langymeleg
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partja mosolyod ragyogott
réved maga a kikelet
az ismétlôdô ingaút
éltetett engem a remény
általad sorsom visszajut
trópusára fagy idején
a felhôket kijátszhatom
a távolt én leküzdhetem
mit nekem éhség mit a szomj
míg te vonzottál mágnesem
szárnyaltam tengerek fölött
nem is egy kontinensen át
elmaradtak a délkörök
velük el a belsô csaták
s vihar ítélet ideje
jött eltérített elsodort
mint kit napfény nem várt sose
paradicsoma sose volt
azt álmodom azóta is
jó áramlat hátára kap
menedékembe visszavisz
élnem hiteles magamat

A VÁLTOZÁSRÓL

Kinek elôôrse reménység
kívánt álmodott változás
a bevetetlen magasságok
nyarára hitt valami más
nem sejthet meg egyetlen állat
szárazföldi se tengeri
és nem tud róla a madár se
ôket zsigerük kergeti
nem folyamatos károgást
szolgálsz te ember vagy szabad
unható trillák túszaként se
kell tengetned napjaidat
habot nem hasít a szerencséd
a szelek hátán sem röpül
ám bizalmad téres a sorsot
betölthetni majd istenül
heverôn vagy álló helyedben
egekre kelni megtanít
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használni ama láthatatlan
hajtómû káprázatait
idôközben az útitársak
vagy épp álcázott lesvetôk
ellentétes illúziók
csupán színváltozás elôtt
a mán túl s a holnapon innen
lebeghetsz kiskirály aki
legyôzte a nehézkedést
s többé már nem csak valaki

Horváth Elemér

MILTON OLVASÁSA KÖZBEN

nézd én egyszerûen ötvenhatot
folytattam amikor nem jöttem vissza hozzád
a fiatal és önzô hormonok
alulmaradtak     a jogfolytonosság
lassan-lassan kikristályosodott
vérbôl vágyból és történelem lett
egy életnyi embertelen hideg
az elsô emberpár kiûzetett
maradt s nôtt a civilizált konok
kemény hübrisz hogy amit akarok
törvény akár az isten ellen is
(ahogyan milton birkózott vele)
vagy ha kevésbé kozmikusan kedveled
valószínû nem is szerettelek

ÁTMENETI

hamarosan fél évszázada lesz
hogy elválasztott bennünket egymástól
amit úgy hívunk hogy történelem
azóta elmúlt egy birodalom
világnézet ideológia
és túléltük mi is amirôl éreztük
hogy csak együtt egyetlenegy egész
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ha megengeded elsô szerelem
de szeretném ha tudnád hogy vagyok
ahogy mindig voltam nélküled is
hogy bármily isteni volt emberi
s hogy köszönöm     ami az idôt illeti
ugyanaz mint akkor átmeneti
ne aggódj el foglak felejteni

S LEHET...

s lehet nem tudlak elfelejteni
aki voltál az elsô szerelem
halálomig obszesszióm marad
a maradéktalanul isteni
éden amely már-már embertelen
érzékiség     fordíts hátat neki
tedd túl rajta magad
illúzión és emlékezeten
ahogyan kosztolányi marcusa
ez van ez nincs és többé már soha
nem lehet másképpen     a végzetem
ahogy a tiéd is     józanul hidegen
ahogy csillag fagyasztó végtelen
örök ürességben     maradj velem

Darvasi László

A STÍLUS, A BESÚGÓ 
ÉS A VIRÁGPROFESSZOR

Regényrészlet

Kigl szerkesztô nehézkesen fölállt, nyújtózkodva megropogtatta csontjait, majd kitár-
ta az ablakot, hogy a huzat kilebbentse a helyiségbôl a szivarfüstöt. Nyomban éles hi-
deg vágott az arcába. A szerkesztô szórakozottan álldogált egy ideig, majd visszaült a
székébe, az ujjait tornáztatta, hallgatta a könnyû roppanásokat. 

Csizmasarkak kopogtak végig az utcán, s az alant járók csakis a gyûlölt policájok le-
hettek, akik sötétzöld, piros hajtókás, rézgombos kabátban, fejükön fekete csákóval,
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