
Kedei Zoltán 
 

A térA térA térA tér    
  
Együtt indulunk a tér közepére, Te meg én.  
Csodára várunk. Sorban állunk gombokért.  
Fogod a kezem a tér közepén.  
A vásárhelyi rádió időjóslása bevált, a  tegnapihoz hasonló hőmérsékletet jel-

zett. 
Lebbenő szél pásztázza arcunkat.  
Nem hagyhatjuk helyünk, pedig lábunk alatt süpped a talaj.  
Mozog a tér. 
Foltos lesz a táj.  
Fogod a kezem a tér közepén.  
A mozgó téren bősz lovak jelzik fogyó terünk. 
(Elnézést, nem sikerül megmutatnom a tér közepét, előre nem tudhattam, 

hogy süpped a talaj, és elnyeli a tér közepét, pedig szép volt a tér közepe, s rajta 
szépek a lányok, akik szintén sorban álltak gombokért.) 
Az ítélethirdetésnél ott leszünk, Te meg én.  
Megvédjük a teret, s rajta a sorban álló lányokat.  
Zászlónkra festjük a tér közepét. 
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Molnos Ferenc 
 

Az örök telet magunkbanAz örök telet magunkbanAz örök telet magunkbanAz örök telet magunkban    
 

Mi, akik régen volt 
telet hordunk 
magunkban, 

hányszor idézzük 
puha bársonyát, 
ólomszín egét, 
csattogó faggyal 
járó hajnalát, 
hirtelen támadó 
hófergetegét. 

 

Szívesen mesélünk róla 
— ha van kinek —, 

elmondjuk, 
hogy sosem volt 

akkora és olyan szép a hó. 
Ha egyszer megrepedt 

odafenn a bolt, 
napokig hullt, 
csak hullt, s jó 
meleg, puha 
paplant terített 

— tenyérnyi pihékkel tömve — 
csodával telített, 

remegő gyermeki szívünkre 
s erre az öröktől fogva árva, 

didergő, fázó, 
dermedt világra. 

 
Immár régen volt telet 
hordunk magunkban, 
az egyetlent, igazit, 
a sosem feledhetőt, 
amelynek varázsa 
egy életre elbódít, 
s odakinn már 

hiába keressük őt. 
 

Kik múló éveinket 
félve számláljuk, 
az örök telet 

hordjuk magunkban. 
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JégenJégenJégenJégen    
 

körbe 
csak körbe 

futnak a görbe 
vonalú pályán 
magukban báván 

vagy falkákban járván 
egy helyben tipeg 
s nem pityereg 
pöttömnyi gyerek 
bár száguldoznak el 
mellette galeriben 
féktelen tinédzserek 

siheder lányok 
nem kell itt más ok 
egymásba fogóznak 
hangosan viháncolnak 
örvendenek az estnek 

még akkor is 
ha esnek 

s potyolják a popót 
lilára feketére 

csak húszezer a bére 
futhatnál te is zenére 
lendülne is a lábad 


