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Elekes Ferenc 

Másság
Egy szép napon felhagyok magammal, 
már nem is én leszek.
Míg én vagyok, nem kellek senkinek, 
ha más leszek, megvédenek.

Ezután más divatnak hódolok, 
mint látom, az most a jó dolog! 
így telnek már a rámmaradt hetek, 
csupa kényes kérdés, mit fölvetek.

Majd odaállok az Úr elé, 
én, az o mása,
kérdőn, mint kit érdekel, lesz-é 
föltámadása.

Mert úgy tudtam, ő  hon szeret, 
reám bízott egy főteret, 
hol gyakran járni szoktam, 
gondokkal megrakottan.

Félek, azt mondja majd az Úr nekem, 
fiam, nem főtér az, kültelek, 
én is más lettem azóta, 
oda nem is én küldtelek.

Létminimum
Szomszédom portréja

Magánember.
Elindul reggel 
perecért.
Estig, ha el nem ütik, 
hazaér.
Nem látom soha 
elkeseredve, 
már a búslakodáshoz

sincs neki kedve, 
alig él.
Ha süt a nap, árnyéka 
falig ér.
Olykor fölnéz a magasba, 
csodálkozik, hogy e mozdulatért 
valaki nem rúgja hasba.

Válás után
Tavaszt árul a sétatéren 
egy sírós szemű, görbe néni.

Ringó kocsijából kinyúl a csöppség, 
szép anyukáját kérve nézi.

Jó szó is kell az ibolyához:
„Pfű, pfű, jaj, szakasztott az apja!”

Nem sejti senki: hazamegy az asszony, 
s az első sétát megsiratja.
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Zöld
Ezért a tájért hagytam ott Amerikát,
micsoda szép vidék,
a réteket, s a zöld mezőiket
csobogó, kék folyók, patakok szelik át,
sokan el se hinnék,
ha lehet, majd meggyőzöm óíket:
fönt van az ég és lent a róna,
nézd ezt a százados fát,
virágot is szedhetsz alóla,
egymást követik ám az évszakok,
ősz után rendszerint a tél jő,
tél után várhatóan tavasz,
nyáron pedig csak ritkán havaz,
itt még a csiganyál is fénylő,
micsoda egy ország,
ritkán változtatja alakját,
milyen kár, hogy lakják...

Ráduly János 

Haikuk

Virágokat bont
Megsimogatlak:
Ujjaim begyén a hit 
Virágokat bont.

Te
Csillogsz, akár a 
Kiteljesedett magvak 
Az őszi fényben.

Haz avárlak
Megkérdem: mikor 
Tévedsz be hozzám? Vedd úgy, 
Hogy hazavárlak.

Életrevalók
Életrevalók 
A tested vonalai:
Jövőt ígérnek.

*

Álmodom
Két mellbimbód közt 
Lakom, nagy védettségben: 
Jövőt álmodom.


