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Jön a viharJön a viharJön a viharJön a vihar    
 

Vihar jön a Meszes felől 
Tüzes lovon, hadszekéren, 
Visszahozza ifjúságom, 

Visszahozza hetven évem. 
 

Hetven évem hozza, hozza, 
Földbe döngöl hajló fákat, 
Jön a vihar Meszes felől, 
Dala élet, dala bánat. 

Hosszú bánat, rövid élet, 
Villámot szór rőt patkója. 
Vihar jön a Meszes felől, 
Ifjúságom visszahozza. 

 

Visszahozza, ha elvitték, 
Sóhajtozik, reszket a szél. 
Jön a vihar Meszes felől, 
Estére már ide is ér!    

    

Hét szép lányok összeültekHét szép lányok összeültekHét szép lányok összeültekHét szép lányok összeültek    
 

Hét szép lányok összeültek, 
az ég alá települtek.  

Mind a hétnek tű kezében, 
piros fonál, s kezdtek szépen  

varrogatni — ügyesen. 
 

Kezük alatt puha párna- 
hajra nőtt hét szép világfa, 
míg hímeztek, varrogattak, 

aki jő majd — csakis annak — 
lány vagy fiú képiben. 

Hét világfa hét szép ága 
hegyén ül hét kismadárka. 

Kismadárkák lenge szárnyán 
pirossal varrt, szép szivárvány 

pendül ének-ékesen. 
 

Indázkodó, piros ének 
lajtorjája vászon égnek 

támaszkodik, nő a Napba, 
Hold ölébe, víg tavaszba, 
s nem ér véget sohasem.  

    

HollótükörHollótükörHollótükörHollótükör    
 

A hollótükör ébenfekete, 
És nő folyton, mint sülő kenyér. 
Nincsen nyele, sem cifra kerete, 
S nincsen benne semmi se fehér. 

A hollótükör ébenfekete. 
 

A hollótükörben lakik a „Kár!” 
Rávetül az égre, hét határra. 

Elkerülné minden nagy madár, 
S megtaposná minden kismadárka. 
A hollótükörben lakik a „Kár!” 

A hollótükörnek nagy szárnya van. 
Mély szedererdőkön gázol át, 
Margarétás rétek fölött suhan, 
Átjár házat, hegyet, óceánt. 

A hollótükörnek nagy szárnya van. 
 

A hollótükör egyszer eltörik, 
Ezer s ezer szilánkra pattan,  

És nagy szárnyakat bont majd mindenik, 
És „Kár!” zeng mindenik darabban. 

A hollótükör egyszer eltörik. 
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SzentbenedekSzentbenedekSzentbenedekSzentbenedek    
 

Mállik a domb. A magasban 
sóhajt a kút, a lakatlan, 
tág vendégszobák. 

Zizzen a tornyon a széna- 
fű, s perceg egy kicsit még, ha 

már a szú se rág. 
 

Nem jő már vissza a gólya, 
a rontás őszi bozótja 
itt mindent benőtt. 

Nincsen remény itt, ha volt is; 
Nem áll, csak két unikornis 

a kapu előtt. 

Egymással szemközt leülve 
mi járhat szép kőfejükbe’, 

Istenem, vajon? 
Leszálló esti homályba  
tekintnek vacogva, fájva, 

jaj, fájva nagyon. 
 

Szunnyad a gesztenyesor már, 
lent, a Szamosban a zsoltár 

ritmusa bágyad. 
Bágyad az ég is, a Hold is; 
Csak az két unikornis  

őrzi a várat. 

    

NagyanyóNagyanyóNagyanyóNagyanyó    
 

Nagyanyó végtelen buta. 
Nagyanyó el akar menni. 
Nappal elalszik a székben, 
éjjel meg nem tud pihenni. 
Fél bekapcsolni a tévét, 
s állítja, nem tud jól enni. 

Nagyanyó meg van tompulva. 
Nagyanyó el akar menni. 

Nagyanyó mindent csak elront. 
Nagyanyó Apót siratja. 
Fűteni csak érte kell már, 

s itthon ülünk — csak miatta! 
Nem tud már egy jó mesét se, 

alig van egy kicsi haszna. 
Nagyanyó több kár, mint haszon. 

Nagyanyó Apót siratja. 
 

Nagyanyó mindenütt ott van. 
Nagyanyó sohase hal meg. 
Köténye sarkával játszik; 

Nagyanyó vásott egy gyermek! 
Belakja a levegőt is. 

Ki Nagyanyót vállal: balek! 
Nagyanyó mindenütt ott lesz. 
Nagyanyó sohase hal meg! 

 


