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A második rózsaA második rózsaA második rózsaA második rózsa    
 

A legszebb rózsát vittem neked, 
amit kapni lehetett azon a téli napon. 
Reméltem, emlékké szárad, mint az a másik, 
amit egy lánytól kaptam, aki először mondta 
nekem életemben, hogy szeret, és ügyetlenül 
szájon csókolt. Örültél a rózsának, 
és izgatottan mutattad be az új barátodat. 
 

Amikor a többi vendég is megérkezett, 
már a második pohár bor után kiloptam 
új vázádból a gyönyörű rózsaszálat kabátom alatt, 
és a sarkon túl egy kukába dobtam, 
De csak azért, mert hosszú tövisei 
megszúrták simogatásodra készülő tenyeremet. 
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Szakadékban egy szál virágSzakadékban egy szál virágSzakadékban egy szál virágSzakadékban egy szál virág    
 

Mint fénybe mártott, selymes madártollat, 
ha vízbe hullt, úgy elfelejtlek. 
Eszembe sem jut hűvös tenyered  
az arcomon. Menj és járd a világot  
nélkülem! Mert úgy elfelejtlek, ahogy csak lehet.  
Eszembe sem jutsz sem reggel,  
ha kakukkfűből főzöm a teát, 
sem késő délután, ha verset olvasok.  
Meg az sem, hogy szerinted a költészet 
szakadékban egy szál virág.  
És ha vágyom már az utazást,  
egyáltalán nem hiányzol mellőlem. 
Se kérdéseid, se lassú örömöd,  
még önfeledt kiáltozásaid sem kellenek. 



100 Múzsa és lant 

Mert úgy elfeledlek, ahogy kell. Egészen.  
A kacagást, a vörös hajadat,  
a rólad szóló álmaimat is,  
mindent-mindent, aminek része voltál, 
ne tudjam rólad azt sem: létezel. 
Nem én leszek, ki visszavágylak holnap, 
mert én még azt is elfelejtem lassan, 
milyen a hiányod hűvös napokon, 
vágyó szeptember végén, az ősz ködébe hullva. 

    

Éhes legények Éhes legények Éhes legények Éhes legények     
 

A kisvendéglő hosszú asztalánál fekete kalapos 
suttyó cigánylegények falták a szendvicset. 
Keveset beszéltek, néha összemosolyogtak 
és szemük nem tudták levenni a kiszolgáló lány 
körülöttük ide-oda ringó, mégis 
elérhetetlenül elegáns csípőjéről. 

 
Csávossy György 

 

NocturneNocturneNocturneNocturne    
(Nyár) 

 
A nyár 
pipacs vérfoltokkal teli 
szőke határ. 
Az új kenyér szegése vár, 
új imádság, régi szokás, 
mely emlékek porondján ás. 
Most elmerengsz, hogy delelőn 
volt életed a nyárelőn, 
ma asztagokba hordhatod, 
amit múltad learatott. 
Nyakadba zúdulhat a zápor, 
mert vagy még olyan hetyke, bátor, 
szoknyából terítesz tetőt 
ölelve régi szeretőd.


