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Gaál Zoltán versei 
 

Három vers 
 
Álmélység 
látszatmagasság ‒ 
törpéből óriást hazudtunk  
Csalóka fénytől elvakulva 
hibbant eszmények rabjaivá lettünk 
Nap nap után 
faltuk a hulla-húst 
mint a dögkeselyűk 
 
                       * 
Szárnyas szavak magasba visznek 
szavak hinárja mélybe húz 
Jól válogasd meg szavaid 
 
                       * 
Megszületünk 
és máris indul a halálmenet 
Boldog lehet 
aki életén úgy vergődik át 
hogy teste ép    
s tudata nem sötét 
mikor a sorból  
természetes halállal  
kidől 
 
Téli vers 
 
Szégyellni kellene ? 
Azt sem tudom, mi az, 
Sápadt hóvirág kél 
zordon fagy alatt. 
Gonosz kísértés, 
kétség, habozás, 
Kopogtat ajtódon 
Hófehér hervadás. 
Vendéged lenne, 
Házadban henyélne, 
Füledbe suttogna 
Boldogan dalolna, 
S neked véged 
Ha felejted ki vagy: 
Egész világ hótakaró alatt. 
Sápadt hóvirág helyén 
Bíborszekfű fakad. 
A sötét felhő utolér 
hiába futottam  
hiába menekültem 
Őrült fenn  
őrült lenn 
őrült középütt  
‒ közel és távol  
Őrülteket szép szóval  
leszerelni nem lehet 
arra ők nem hallgatnak 
Gyűl a harag  duzzad  

       a gyűlölködés 
Az ellentéteket jobban kiélezni 
Sztálinnak elvtársnak sem sikerült volna 
pedig ő erre olykor tudatosan törekedett  
A globális dühkitörés szökőár lesz 
mindent mi útját állja nyom nélkül elsodor 
Fegyvert nem vehetek kezembe  
ha azt tenném 
az eszevesztettekhez idomulnék 
Védtelen várom az első világkatasztrófát 
másodikra erőnkből talán már nem is futja   
Ha hihetetlen méretű szerencsém  
nem hagy cserben  
megfeledkeznek csekély  
személyemről s ezt is átvészelem 
A kérdés az örülhetnek-e a túlélők? 
A folytatás sajnos nem ígérkezik csábítónak 
 
 
Pető Tünde versei 
 
Reggeli vers 
 
Egy varázsló járt álmomban, 
köpenye fejem felett suhogott, 
Csúfot űzött, próbára tett, 
Becsapott és kikacagott. 
Most reggel van,  
tompán visszhangzik fejem, 
Kortyolom a kávét 
és a bűbáj kulcsát keresem. 
 
 
Az istenek elmentek, itt maradtam egyedül 
                                                
                                                           (Ady emlékére ) 
 
Az Istenek elmentek, én itt maradtam egyedül, 
A ködön át holdfuvola csendül, 
Véres csaták, szerelmek, búgó hahoták 
Gyászkórusok, izzó borral tellt kupák. 
Üres pohár, üres héj, üres nász 
Üres agy, üres gép, üres vágy. 
Az Istenek elmentek, ´s én itt maradtam egyedül, 
Millió üres csontvázhéj reszket egyedül 
Tökély- Univerzumba honnan lenne polgár? 
Adni senki nem akar, választ mástól vár. 
Az információ kísértete mit sem adhat 
A fénysebességtől borul el az agy. 
Üres csontvázhéjak, sietnek, ríva futnak, 
Délibáb után egyre csak szaladnak. 
Bolond az ember, ha elhiszi, 
Isteni világgal szemben  
A versenyt megnyerheti. 
Istenek kellenének, de az istenek elmentek, 
Mert megfelelni ők sem tudtak nektek. 
Az Istenek elmentek, ´s én itt maradtam egyedül, 
Néha a ködön át holdfuvola csend  


