
P. Buzogány Árpád 
 

Ha nem vagyHa nem vagyHa nem vagyHa nem vagy    
 

Utánad indul minden álom. 
Üres a szoba nélküled. 
Magukra hagyott tervek nőnek: 
Alaktalan, nagy épület. 

 
Nem alhatsz, költőNem alhatsz, költőNem alhatsz, költőNem alhatsz, költő    

 
Órákkal álmodom. Halkan ketyegve 
zavart ritmus visszhangzik éjen át. 
Én álmodom. Te mégsem alhatsz, költő, 
mert ébren tart bolondos szerenád. 

 
Ki játszikKi játszikKi játszikKi játszik    

 
Játszik az ének ajkadon. 
Melleden megfeszül blúzod. 
Ne nézz rám! Hamis szemeden  
a redőnyt lehúzod. 
 

* 
 

A hó belepi nyomunkat. 
Hová leszünk el? Ki tud majd rólunk? 
A fehér világ függönyt von fölénk, 
csak te tudod, hogy együtt barangoltunk. 
 

* 
 

Hó hóra hull. Halkan, fázva 
beleveszünk a pusztaságba. 
Csóktalan éjjel, fázó kezekkel 
nem együtt várjuk, hogy lesz-e reggel. 
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A szél, a hajadA szél, a hajadA szél, a hajadA szél, a hajad    
 

Gyere ki az utcára, hadd lássalak, 
és kiálts, hogy halljam a hangod.  
Álmomban gyerekként együtt 
táncoltunk egy hosszú tangót.  
 
Ha megfordulsz, a szél a hajad 
egészen a szemedbe fújja.  
Csak ez a pillanat kellett s már fejeden 
van a soha el nem felejtés koszorúja.  

 
Jobban nem lehetJobban nem lehetJobban nem lehetJobban nem lehet    

 
Várlak, mint fényt az 
 álmos reggelek, 
mint pillangót a 
 májusi meleg, 
rád gondolok — másra 
 nem érdemes, 
minden gondolat 

csak téged keres.  
 
Úgy várlak, hogy már 
 jobban nem lehet,  
magamban százszor 
 mondom a neved, 
nézem a széket, ahol 
 szoktál ülni, 
nem vagy itt, nem lehet 
 hozzád menekülni. 



Nagy József Levente 
 

Szárítókötélen angyalSzárítókötélen angyalSzárítókötélen angyalSzárítókötélen angyal    
 

az udvarra most ráhavaz 
a sok-sok gyermekkori emlék 
szólnék hogy közéjük mennék 
de csönddé hullnak szét a szavak 
 
anyámat látom — tereget 
ezüstös pára száll a tálból 
el- s visszaröppennek százszor 
tornácra az éhes verebek 
 
nyomát belepte rég a hó 
jégcsapok rojtozzák a gyolcsát 
égnek dől az utcakorlát 
s elvágtat a kopott hintaló 
 
merre vagy anyám — jöjj elém 
mint annyiszor ha megérkeztem 
ölelj magadhoz — érezzem 
hogy lelkedből lelket adsz belém 
 
a Hold az éjre ráfagyott 
szárítókötélen angyal ül 
gubbaszt kicsit majd elrepül 
és ölében visz egy csillagot 

 
VégrendeletVégrendeletVégrendeletVégrendelet    

 
ha majd kiterítenek holtan 
add reám azt a versemet 
amelyikben a legszebb voltam 
amikor megismertelek 
 
szemfedőm legyen az őszi ég 
varjak üljenek a fákon 


