
FIATAL KÖLTŐK

CSEREI SZASZ LASZL6:
MIRE A NAP ELJöN ...

Messzi nézek,
köd zár minden
utat.
Ködsürüje
gonosz arcot
mutat.

Kacrom fenem,
gonosz felé
lépek:
kacrom bezye
mellembe ver
léket.

Holdkaréjtól
bűvös erőt

kérek:
bideg boldfény
dob karomra
féket.

Fejszét fogok,
boldkaréjba
vágom:
fejszém éle
repeszti bé
lábom,

Napot hívom,
de buggyan .már
vérem:
s mire eljön,
szerte fut a
réten.

MESE

Házam he lenne s benne te,
hold ragyogna
felette,

szarvas lesne be ablakán,
felkölt-e a
királylány,

gyémánt mókus, ki tündér volt
csenne neked
mogyorót,

meséből szökött fenevad
hozna mézet:
aranyat.

és bársony szirmú kék virág
fonná körül
szép bokád.

DÉCHY LIANE:
ÉRZÉKENYSÉG

Engem nem rejt a messzeség.
A két szememben benne ég

s mint mély kutakban, gyűrűt vet
az egyre hulló gyülölet.

Fülemben durva gépzaj cseng
s szent Dávid hold-zenéje zeng,
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a lárma és a csend elér
s e vad világ kezembe fér,

mert semmi kincse nincs velem
és minden könnyét ismerem.

Az esti fákkal gyászolek.
mert bennük annyi vád zokog.
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A hangom is, ha vallana,
esőknek pergő dallama

rejtözne benne, s hány ütés,
hány hullócsillag-esküvés,

hány sors és mennyi méla táj,
hány durva pásztor s néma nyáj,

s az is, ha sír egy kisgyerek.
A lélek bennem is remeg,

és én oly védtelen vavvok,
elérnek mind a bánatok.

Az állatnak is odva van.
de én hol húzzam meg magam?

O szőlödombok rejtsetek,
ó bánatok felejtsetek,

Ó esti szél te símogass,
ó csillagfény, te hívogass,

ölelj magadhoz lenge lomb,
lágy éneked fülembe zsong,

s elalszom tán és álmodom,
hogy holdezüstté változom.

GALLAY-GAIBEL SANDOR:

PROGRAMM

Díszes kalapban
tisztelni fej et,
kullogní hátul
begyesek megett,

papír-ladikkal
mélyvízre szállni,
könny óceánján
mosolyt halászni,

sívó homokba
teli tenyérrel
magvakat vetni
hetente hétszer,

birokra kelni
vassal, viharral,
apró kavicsba
botlani jajjal,

HEGED (JS ZOLTAN:

festeni vaknak,
süketnek szélní,
lábatlan elé
virágot szórni, -

lidércek csábját
követni meddőn,

süppedni lápba,
zuhanni hegyről,

megnyesett szárnnyal
vergődni porban,
álmot keresni
asszonyban, borban, -

s mindig, mindenben
egyedül lenni:
íme, a programm
mindössze ennyi ...

BALJOS TAVASZI ÉJ

Télen a fák oly boglyosak l
Tavasszal frissen lombosak.
a hegyek pirossal fénylenek,
s ezüstösek az éjjelek.

Télen az ember hallgatag,
mint aki magára marad,
merőn a szurkos égre néz
s beszövi ajkát a penész.

A földek párásan alszanak,
csikorgó vaslemez a nap,
rozsdás fényt vet az ugaron
s lenyugszik messze nyugaton.

Télen oly hallgatag a Föld:
s egy éjjen kizsendül a zöld,
a bokrok rügyeket hajtanak
a szikrázó holdas ég alatt,
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s úgy sugároz be ragyogón
ezüstje majd az utamon,
míg érted aggódom hazám,
egy baljós tavaszi éjszakán.
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MEGGYES ETE
TU ES SACERDOS!. ..

Szerettem volna lenni én is szent,
akit körülfog titkos, vén kolostor,
s puha kezében leng liliom-ostor,
amellyel rontást, ártást szerte űz,

és homlokára hajlik rá a Szűz ...

Szerettem volna áldást osztani
Istenbe békült két kezemmel én is,
ha összültünk szent Ige-pihét,
Istenhez szállót együtt fosztani ...

Szerettem volna sok testvér közt járni,
midőn virágos úton az ünneplő

tömeg között vezet a stóla-gyeplő ...

És elmúlott... elmúlott a kolostor
tömjénes füstje, zsolozsmás zenéje,
de szívemben az Isten itt dalolgat,
hogy zsolozsmáját mindenha zenélje,
mert lettem költő: Isten véres papja,
akit belülről kent titkos kenettel
s megáldott jót és bűnt látó szemekkel
és titkosan magához mágnesez ...

Lettem a szürkék Istenének papja,
aki a fényt rejtett csatornán kapja
felkenetlen és érdemetlenül.
Bennem pislog az lsten kis kanóca,
s bolondos lelkem, Notre Dame bohöca
Istennek néha nótát hegedül ...

PUSZTA SANDOR:
KANAI MENYEGZő

Rozmaring volt a vázákban szerte
Kána felé halkan jött az este'

Lent a tavon rozsdassín vitorlák
Hallgattak az édes szíkomoríák

Jegyesházon ujjongott már a zár
Egymás kezét fogta a mátkapár
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Hosszú hajjal jött s amerre ment
összesúgtale eljött, eljött a szent

Szólt a zene, víg tamburák, dobok,
És ekkor történt, boruk elfogyott ...

Ezt nem felejthetik el, soká nem,
Holnap nevet rajtuk Jeruzsálem!

Rosmaringok ájultak az estbe
Szemével a vödröket kereste

Holdfényben áztak Lent a vitorlák
Suttogtak a sápadt szikomorfák

Mosolygott. .. Vödrökre nézett újból
S asztalfőn vöröslött az új bor ...

TOZ TAMAS:
CSALOGATÖ

Ha elfáradtál, jöjj velem,
lábunk alatt a fű szelid,
kék pára leng a zöld hegyen
és nézd: a fenyves egyre hív.

Vagy szebb lesz itt a hegy tövén,
hol tiszta víz fut, lágy patak,
szarvas hajol a hab fölé
és zsenge nyárfák állanak.

Figyeld ott fönn a réti sast,
átíveli a kék eget,
a gyenge füvet is kutasd,
hol fáradt lábad lépeget.

Vagy üljünk le a pázsitra
és nézegessünk szerteszét,
míg vállaidra ráhajtja
a margaréta jzép fejét.

BARACKFAVIRAGDAL
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Még az éjjel
húzta széjjel
hószín fátyolát,
míg az álom
szőtt a fákon
menyasszonyruhát.

Elbűvölten

ült a zöldben,
hallgatott a szél,
most a hajnal
omló hajjal
lassan útra kél.

Rámhajolva
oldja, bontja
illatát az ág,
elkeverten
leng a kertben
s már suhan tovább

Ifjúságom,
hószin álom,
illatos barack,
el ne tűnjél

lenge tündér,
tiszta, szép tavasz l
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