Pálffy Tamás Szabolcs

két hét munka nélkül
eljöttem Erdélyből hazámnak kertjéből
eljöttem sietve eljöttem keresve
munkát ez országban helyet e világban
napsütésben ősszel Új-Kasztíliában
Erdélyben lelkészként tíz évig szolgáltam
Isten szőlősében dolgozva helytálltam
hétfőtől péntekig kenyeret szereznék
szombaton olvasnék vasárnap pihennék
palástom vállfán papi cipőm sámfán
zászlóm tabu téma marosszéki vártán
fehér ingem pihen bocskaim is igen
indulnék már mennék dolgozni szeretnék
várni kell még mondják míg a szőlő kékül
sóhajtok mert eltelt két hét munka nélkül
Spanyolország (Villanueva de la Jara — Cuenca), 2013. szeptember 14.

tányér levest kaptam
annak örvendek itt tevékeny az élet
hat órakor kelek és munkát is remélek
kedvelem szeretem hogy ér az életem
ha mást nem de lehet egy tányér jó levest
én ezért adok hálát hogy tányér levest
kaptam a kreol bőrű lánytól akivel
megosztottam szalonnát és spagettit
igaz történetet szinte erő felettit
már közel van a nap és visszaindulok
ám megtippelhetem nem egyszerű dolog
mert lejár a szüret és véget ér a munka
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Múzsa és lant

de búra derű jön és vigyázunk magunkra
és csendben erőt gyűjtünk lesz munka nem kevés
aki dolgozik téved de kell a tévedés
Spanyolország (Villanueva de la Jara — Cuenca), 2013. október 13.

az érzés csörgőkígyó
fekszek egy könnyű ágyban egy falatnyi
szobában hol nem ölel a párom
hol elkerül az álom bár becsukom
a szemem mégsem kapom a helyem
az ágyam mellett asztal szőlővel sajt
darabbal ölelkezik két székkel
spontán az észrevétel míg ágyban hús
vér vágyak randevúznak a tárgyak
az érzés csörgőkígyó nyakamba harap
kínoz az érzés erős hüllő vipera
fajta gyilkos ha érzékeli testem
a vérem lesz a vesztem ha megharap
kiáltok ellenmérget gyorsan most jobb
nekem túlélni most jobb élve mint holtan
Spanyolország (Villalgordo del Júcar — Cuenca), 2013. szeptember 20.

várt KisKis-Küküllő mente
Feleségem, désfalvi Szilágyi Anna-Mária nagyszülei, néhai Szabó
István és Szabó Anna (született Bódi Pataki) emlékének ajánlom
ha meglátom a folyót átjár egy régi
érzés mely szívemet faggatja felém
sodor egy kérdést melyre ha nem
felelek én nyugalmat nem lelek
mi köt engem e földhöz mi köt engem
e tájhoz miért érkezek ide miért
hogy nem határoz hogy én nem itt
születtem ha családban lehettem
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szerető családban az udvaron
a házban hol együtt vagyunk s
érzem van helyem Vízmelléken
itt én otthon vagyok itt én hálát
adok hogy célomat követve
vár Kis-Küküllő mente
Désfalva, 2013. október 22.*
(*Aznap délelőtt érkeztem vissza autóbusszal Spanyolországból.)

Ráduly János

Haikuk
Jégeső
Rideg szavakkal
Szidsz, mint a sánta bokrot —
Omló jégeső.

Csillagmadarak
Lelked szépségét
Bekebelezték fénylő
Csillagmadarak.

Árnyékaim

Hivatása

Meg-megbámulom
Árnyékaimat, holott
Csontváztalanok.

A múltunk legfőbb
Hivatása: kísérjen
El továbbra is.

Gyötört

Fogja a kezem

Gyötört álmokkal
Nem szerepelhetünk a
Szépségversenyen.

Múltorientált
Vagyok. De a jövő már
Fogja a kezem.

