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Mú zsa és lant

/

P. Buzogány Árpád

S zéthull és ossz ekeveredik minden
Széthull a semmibe minden pillanat, 
ködök híznak a vén fűzfák alatt, 
fény villan fűszálon, monoton ének 
nekimegy kerítés szélének,

hajnali arcodat a vízben látom, 
csat zörren a vékony kabáton, 
kacag, mint te szoktál. Most ne nézz félre, 
illatozik még a rózsák vére.

Egy pillanat s más világban vagyok, 
aprók a házak s a rózsák nagyok.
Előttem mész, hűvös szél kísér téged, 
zsebre vágtad ma a mindenséget.

Betűs z aporító s z olganép
Mennyi irigy betűszaporító, 
ki új nappal ma is arra ébred, 
hogy mások fejére hogyan lépjen, 
mert arra is megvan már a képlet,

egyiket megdicséri, másikát 
a háta mögött folyton gyalázza, 
istennek képzelve magát ítél, 
bírál, a felemelkedés láza

annyira elragadta. Sunyi kis 
férgek, szolganép, megvették pénzzel 
tollastól, hát meg se látod ó'ket, 
amikor a messzeségbe nézel.

Az írás nagy piac lett, árulnak 
rozsdás pennát, régi írógépet, 
azt lesik, a meghúzott vonaltól 
van-e, ki balra vagy jobbra lépett.
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Ki eltalálja a kis uracskák 
vágyát, álmát, felmagasztalt lészen. 
Az igazakat megszámlálhatod 
csak egyik vagy pedig két kézen.

Csak az eladó
Hiába gondolják mások, 
hogy szolgákká tudnak tenni, 
száz év sem elég ehhez, 
nem lesz már ebből semmi,

hiába romboltak szobrot, 
zászlót is hiába tépnek, 
nem vált be hazudozni 
s ígérgetni a népnek,

hiába gondolják mások, 
hogy minket meg lehet venni, 
csak a selejt eladó, 
kirakatokba tenni.

Demeter Attila 

Illúz ó k
Azt hittem, mindent jól bejártam: 
tereket, parkot, ligetet. 
Álmomban végtelenbe láttam, 
hegyet, erdőt és vizeket

öleltem mindig számolatlan, 
sziklát, fenyőiket és ködöt, 
gyönyörűt és megfoghatatlant, 
s reméltem, hogy ez mind örök.

Azt hittem, mindent megjegyeztem: 
szavakat, intést, titkokat, 
a csodák hűlt helyén kerestem 
a ki nem ejtett hangokat.

Vélt igazakért harcba szálltam, 
gondolván, hogy ez épp elég — 
elvéreztem a nagy csatában, 
még most is hallom: kell-e még?

Ma már tudom, hogy nincs bocsánat, 
és tarkón vág a rettenet: 
folyton csak felejteni kéne, 
de sajnos, mindent nem lehet.


