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Kemény István

A világ túlvégén
Kollár-Klemencz Lászlónak

Eric Satie: Gnossiene No.1 dallamára
A világ túlvégén
Az idők túlpartján
A világnak háttal ül, nem erre néz
                                              a sátán
Az utolsó műhold
Az utolsó bárka
Csak a sátán farka lóg az elhagyott
                                                világba
 
A farka lóg az elhagyott világba
Azzal kavarja nem is figyelve hátra
A farka lóg az elhagyott világba
Azzal kavarja nem is figyelve hátra
 
Ideát egy kertben
A sövény aljában
Az avarban turkál egy kislány egy zöld
                                                 overálban

Két éve jött az elhagyott világra
Összpontosít a két szál hóvirágra
Csak egy kislány egy zöld overálban
Még dolga lesz az elhagyott világban

Szabó Benedek

Nous
Elvisz koncertre, mert szereti a zenét.
Sokat beszél róla, és még máshoz is ért;
főleg filmekhez, de könyveket is olvas.
Mindenről véleménye van, okos és tájékozott.

Könnyen megnevettet; jellemző nagyvárosi humora van,
pedig nem is idevalósi – de a barátai igen.
Hogyha ideges, akkor sem kiabál,
csak cigizik a teraszon, sörözik és mosogat.

Milyen szép ez a nyári éjszaka,
milyen jó együtt menni haza!

“Mintha sötét lenne bennem,
néha úgy érzem magam” –
mondta egy este,
lefekvés előtt.

De általában jókedvű,
és nem kell mindig aggódni.
Úgyis annyi rossz hír van,
és senki nem lesz fiatalabb.

Beck Zoltán

mesélős
(egy új 30Y dal szövegvázlata a koronavírus idején, 2020 március 31.,
pécs, régi kertváros)

dobáld a szemétbe el hát
amit el lehet dobálni
itt az ideje most már
csak olyannal szóba állni
akivel akkor is hogyha
nem ismernéd és ő se téged
tartsd meg a helyedet úgy hogy
kirúgom alólad a széket
a liftben vagy a folyosókon
egy padon egy összeszart parkba
fegyver van nála. melyiknél? nem
látod? a kabát takarja.
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e „nem látni mennyi mindent

nem látni, de ezek csak szavak”

(Egyedi Péter)

VERZE/VERSE című sorozatunkban kortárs dalszerzők új, még meg nem jelent, dallammal fel 
nem ruházott szövegeit közöltük a Pannon Tükör Online oldalain a pandémiás időszakban.
Szerzőink nem vallják költőnek magukat. Még ha egyikük-másikuk szépíróként is ismert, dal-
szerzőként vannak jelen a kortárs magyar művészetben. Ezzel együtt szépirodalmi értékkel 
bíró alkotásokat hoznak létre, melyeknek helye van egy kulturális folyóiratban. A sorozat nyi-
tányaként az egyik legkiválóbb kortárs költő, Kemény István dalszövegként írt verse olvasható, 
mely szintén online kiadásunkban jelent meg először. 
A „verze” (angolul: „verse”) könnyűzenei kifejezés, „a szöveg alatti téma”, egy dal tulajdonkép-
peni törzse, oszlopa. A verze az, ami nem refrén, nem ismétlődik, egyszeri. Ezt is gondolva 
nyújtjuk át az olvasóknak ezt a gyűjteményt. 
                                                                                                                                         NKJ, a szerk.


