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Ferencz Gyôzô

VERSEK, KORÁBBI ALKALMAK

87
Határ Gyôzônek

Régi szokás, hogy a költônek születésnapi verset
Küld a barátja (ha költ ô maga is): veretes,

Szakmailag kifogástalan ódát, dalt, epigrammát,
S mesteri munkával hódol a mester elôtt. 

Nézd nekem el ma – kivételesen –, ha feszélyez a szûk frakk,
Dísztelen érzés nem tûri a hexametert.

Most csak ilyen gyalogos prózában szól a köszöntôm.
Mentségemre legyen, hogy te is összezavarsz:

Bölcs kamasz és neveletlen vénség, azt se tudom már,
Nyolcvanhét? Tizenöt? Mennyi a hét meg a nyolc?
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Bordal

Lator László 80. születésnapjára

Ha forgatod az üres üveget,
És nézed, hogy az alján mi maradt,
És szólsz, késô van, egyre hûvösebb –
Hadd töltsük meg újra a poharad!
Ne indulj, hogy a borod már megittad,
Mester, még meg se köszöntük, hogy itt vagy.

Nemzeti Színház

Sosem mozgatta meg az agyamat,
A Nemzeti Színház nem érdekel.
Valahogy azt gondolom, hagyjanak
Békén vele, nem tudom, mire kell,

Ha kell. Gyártsak ócska kis élceket,
Hogy milyen ormótlan lett? Hogyha nincs más,
Felôlem aztán ez az épület
Is lehet éppen a Nemzeti Színház.

Mi tagadás, a téma nagyon untat.
Rendben van, most megnézhetjük magunkat.
Hát nézzük meg s tûnôdjünk el ezen:

Színház már van, olyan lett, amilyen.
Fintoroghatunk, nem lesz már sosem szebb.
Na de mennyivel szebb nála a Nemzet?

Menyegzôi óda

Egy össze-esküvésre

Boldog pár, ti most már
Egybekeltetek.
Esküvésetekre
Egy kis verset keltetek.
Kotlok rajta, ámde mint
Házasságotoknak is,
Mely még csak most születik,
Fenekén még ott a friss
Tojáshéj.
Órjás kéj!
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Nincs oly irigy,
Kit ez a frigy
Boldoggá nem tett.

Két testben vagytok bár,
Egy a lelketek.
Mostantól közösbe
Mûveljétek telketek
(Ezt mondta, ha jól tudom,
Az a híres bölcs, Rousseau).
Hajléktok szent békéjét
Sose verje fel rossz szó,
S egyre több
Örömöt
Nyújt, hogy ily szép
Új szövetség
Lett most köztetek.

Kôrizs Imre

KISEBB KÖZLEMÉNYEK

Szúnyoglét

Jó a szúnyognak az élet. Evés, nyár, vér, repülés – ez.
Majd miután vacsorált, jön szaporán a halál.

Lezuha

lezuhanyozni volna jó
vagy lezuhanni legalább
az elôbbi megoldható 
az utóbbi megoldaná

Vers

A már oly sokak által érintett dolgokon
még egy ujjlenyomatot a korábbiak alá.
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Magyar László András

HÁZI ÉS EGYÉB ÁLLATOK

Ürü

Bámulva a bürü lékét,
s lent a sebes, sürü lét, épp
elpottyantva ürülékét
éli ürünk ürü-létét.

Kígyó

S. T. iránt vágyra egy kígyó gyúlt,
ám vágyából egyhamar kigyógyult:
az ágyáról lekergette S. T.-t,
mások köré tekergette testét.

Rém

Titokzatos rém lakja erdeinket,
indás homályból leskel zöld szeme,
létünkbe lépve mind megenne minket,
ha rágondolnánk: testet öltene.

Csörtetve-fújva vagy puhán ügetve,
járná a zölden gyûrüzô idôt,
hát el ne képzeld, hisz ha megszületne,
nem lenne szó, amely legyôzi ôt.

Teknôc

Míg Akhillész s a teknôc lépte fenn
aporiába torkoll, s végtelen
versenyfutásuk ma is tart talán,
a hérosz meghal Trójának falánál,
a teknôst meg bekapja egy falánk száj,
vagy étek lesz egy ínyenc asztalán.
Vagyis, mi fennebb régiókban áll helyt:
a Dichtung, ím, letojja azt, mi Wahrheit –
én legalábbis így tapasztalám.
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Turul

Nyolcvankilencben volt remény,
boldog jövôt ígérni volt ok,
de lám, a nemzet alfelén
barnállnak még a régi foltok.
S míg bamba kéjjel üldögél
a szagban, mely belôle árad,
felette már a hûlt dögér’
kereng a bôsz turulmadárhad.

Baranyai László

LÁNYOM
(Burns után)

Öt percre üljél le velem...
Kérlek,
felelte lányom.
...és hallgass rám figyelmesen.
Hallgatok én,
s leült a lányom.

Soká leszel még nagyleány.
Igaz,
bólintott lányom.
De kisleány se vagy te már.
Ez is igaz, 
helyeselt lányom.

Nem mondhatod, hogy prûd vagyok...
Dehogy!,
védett meg lányom.
Jobb ha idôben megtudod...
Mit kell tudnom?,
kérdezte lányom.
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Körül fognak majd dongani.
Tényleg?,
bámult el lányom.
Nem gyôznek bókot ontani...
A sok hülye!,
biggyesztett lányom.

Mind áradoz és elalél.
Tôlem?!,
nevetett lányom.
De bárki bármit is beszél...
Úgysem hiszem!,
szólt közbe lányom.

Mind arra hajt a sok ravasz...
Nocsak?,
állt fel a lányom.
hogy egyszer megtörténjen az...
Már megtörtént,
s otthagyott lányom.

Várady Szabolcs

SH. 75. REMIX

Te! Úgy kellesz, te! mint hasnak kaja,
földnek zuhé (olyan nagy, tavaszi);
úgy gerjedek rád, mint a lére a
hogy is hívják? a harpagonfaszi!
Élvezlek tökre most, büszkén – de pikpakk,
máris parázok, hogy holnap mi van;
most úgy vagyok, hogy csak kettesben izgat,
máskor az kell, hogy lássák jó sokan.
Ha itt vagy, hát az mindig csúcsszuper,
de hogyha nem, figyelj, az kinyuvaszt;
más jóra nem hajtok, francnak se kell,
érted, ha nem tetôled kapom azt.
 Na szóval így: korgó telegyomor,
 mindennap buli van, és tök nyomor.


