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Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az
ágyra
hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön, hogy
hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgy is, ha
nem kérem.
Nagy László

Adjon az isten

Kórkép és hattyúdal
Egy fehér kar a hófehér tükörről,
egy vézna szép kar kitartó erővel,
hideg spongyával a hideg üvegről
öröktől fogva próbál valakit,
valakit, vagy valamit eltüntetni.
Pilinszky János

SÁRKÁNYÖLŐ
Rézfűben zöld tojás
benne Kunkori
körmös-karmos sárkány
Jakab találta ki
Rézerdőben Jakabbal
csoszog nagy tarka ló
Rezi tóban híg réz
rezi réten tó
Rézfűben zöld tojás
benne Kunkori
körmös-karmos sárkány
Jakab találta ki
Kiss Anna

Kalendárium szonettekben
Tizenkét könyvek másolója
Barát vagyok, fiatal, vézna, ványadt:
Halk kondításként rozsdás, ócska gongon,
ez előversben mondom el a gondom
és segítségül hívom Szűzanyámat...
Tizenkét könyvet másolok. Zsibongón
állnak elém a képek és ahányat
pillantok, annyi égi, szép leányhad
forog elém egy nagy, piros korongon.
Aztán halálfő villan ecsetemre
s november színe, mely a bús halálé,
aztán a hó hull, szűz pehely pehelyre...
Mutasd meg uram: szárnyam messze száll-é?
Ó, tizenkét könyv, s lágyan rálehelve
tizenkét arany, kék iniciálé!
Dsida Jenő

RÓKA, LÁNG-SZEMŰ
Róka, láng-szemű
Ágyam előtt üldögél,
Nyomát kopók szimatolják,
Ajtómon a reteszt rágják,
Asztalomon sajt, kenyér.
Kiss Anna

Tüzem lobogóm
Lobog tulipán szoknyád,
leng liliomláng sálad,
szikrás szél fúj, s lobot vet
hajad is: csupa láng vagy!
Élek-halok a fényért,
égj hát gyönyörűm lángolj!
Tüzem, lobogóm vagy már.
Lobbantsd rám, ifjúságom!
Utassy József

LENKIRÁLY
lenvirág hova száll?
lenvirág oda száll
lenmező közepén
ki ül? a lenkirály
kinek hét lánya van
patyolat vára van
kedves pipája van
mégis boldogtalan
pedig hét lánya van
patyolat vára van
kedves pipája van
mégis boldogtalan
lenvirág hova száll?
lenvirág oda száll?
Kiss Anna

Zöld erdőben, zöld mezőben
sétálgat egy páva.
Kék a lába zöld a szárnya
aranyos a tolla.
Híva engem útitársnak
el is megyek véle
Nincs Erdélyben
sehol olyan legény,
sej aki nekem kéne.
Népdal

Mondóka
Ember álmában óriásfa
annak álmában fejsze
fejsze álmában fák sírása
fák sírásában ember álma
Kiss Anna

Középkori Anatómia
A fogsor a száj kastély-rácsa
A nyelv sárkány
A torok tömlöc
Az orr íjász
A szem szőke lányok tornyocskája
Az agy őrszem
ki tudja szúrni
az ármányos Fekete Lovagot!
Gregory Corso
Eörsi István fordítása

A NAPPAL ÉS AZ ÉJSZAKA
Elgurul az aranyorsó
megkerül az ezüstorsó
elgurul az ezüstorsó
megkerül az aranyorsó
Kiss Anna

GALGONYA:
Őszi éjjel
Izzik a galagonya,
Izzik a galagonya
Ruhája.
Zúg a tüske,
Szél szalad ide-oda,
Reszket a galagonya
Magába.
Hogyha a hold rá
Fátylat ereszt:
Lánnyá válik
Sírni kezd.
Őszi éjjel
Izzik a galagonya,
Izzik a galagonya
Ruhája.
Weöres Sándor

Viola
a violában mag van
és viola a magban
Kiss Anna

Száncsengő
Éj mélybôl fölzengő
- Csing-ling-ling. - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling Tél öblén halkan ring.
Földobban két nagy ló
- Kop-kop-kop nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop
Csönd-zsákból hangot lop.
Szétmálló hangerdő
-Csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling Tél öblén távol ring.
Weöres Sándor

VIRÁG-E A LEPKE?

A lepkéknek királyuk van meg királynéjuk.
A lepkék birodalma itt lehet a közelben.
Öregapám azt mondja a folyónál,
öreganyám azt, a kertünk végiben.
Más baj is van:
Öregapám azt mondja,
a lepke virág csak tud repülni.
Kérdem öreganyámat:
- Virág-e a lepke?
Öreganyám kezéből kiesik a varrni való vászon,
ümmög, aztán azt mondja:
- Bajosan virág.
- Akkor micsoda?
- Lepke.
Kiss Anna

Madár
Nehéz a madárnak
udvarokban állni
koronás fejével
piros magot várni.
Nehéz a madárnak
pipék között élni
zöldszemes tollának
hullását megérni.
Könnyebb a madárnak
a havakat róni
magaformájúval
maga nyelvén szólni
Hold előtt elszállni
kiáltássá múlni
lobogó szelekből
soha szabadulni
Kiss Anna

Kandúr Domingó Alvarez
A legnagyobb a déli vízen
sötét akár a sors maga
hajóra lép és három ízben
szólal meg minden harsona
Uralni így a déli flottán
merész csak ő, az admirál,
a sajtevők mind vízbe esnek
ha ő a tatra csak kiáll
Kiss Anna

Termékeny éj
Virágporos szél jár a kertben.
Szeretkezik vele a mák.
Sziromszoknyája földre lebben,
s magát megadva, önfeledten
hajlongja át az éjszakát.
Utassy József

Hős
keresd meg a seholnincs várat
szabadítsd meg a kővéváltat
kisujjaddal fordítsd a zárat
s köd előtted köd utánad
kisujjaddal fordítsd a zárat
s köd előtted köd utánad
szakítsd le a fekete vértet
világos legyen visszatérted
Kiss Anna

Hurrá
Szaladj, ha akarod látni, fuss!
Kitört a fák forradalma!
Szaval a száműzött Március!
Jégkirályt lincsel a Tarna!
Március! Március! Március!
Lángok a barackfaágon!
Láng, lobogó lila láng!
Fiúk, dobjuk rá a nagykabátom!
Március, gyönyörű Március!
Szeretlek százezer éve!
Ki merne utadba állni?! Fuss!
Március, szerelmem: érj be!
Utassy József

Nyomában addig jártunk
csillagos patkót leltünk
tudtuk, hogy erre kószál
mindenki látta! - eltűnt
Nyomában addig jártunk
piros kokárdát leltünk
tudtuk, hogy erre kószál
mindenki látta! - eltűnt
Jártunk utána mindig
zabla-karika csengett
vártuk, hogy erre kószál
hiába vártuk - elment
Jártunk utána mindig
sarkantyú-pille pengett
vártuk, hogy erre kószál
hiába vártuk - elment
Álomban is meg ébren
ő hullatta a gyöngyet
vállán fenyőrigó ült
láttuk - hiába - elment
Álomban is meg ébren
csak hullatta a gyöngyet
a madaras huszár volt
láttuk - hiába - elment
Kiss Anna

Madaras huszár

NE REJTŐZZ EL!
Ne rejtôzz el, úgyis látlak!
Rádcsukom a szempillámat.
Benn zörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz a tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bőrén,
mint vadvízen a verőfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek!
Buda Ferenc

Egy levél lehull
második
harmadik
a holdban egy hal úszik
A víz egy órát aluszik
a fényes tenger százat is
Federico Garcia Lorca

(részlet)
Ihon jün szárnyas lovon szép piros hajnal,
Mosódik zablája fejér tajtékjával
Az ló fekete volt, de szebb Pegasusnál
Orra likjábul tűz szemébül jün halál.
Kis fejér patyolat magának fejében
De az ű orcája van nagy fényességben
maga öltözött arany páncér-üngben;
Két szál hebánum csid van fényes kezében.
S Minden kis veréték, mely lórul
csöppenik
Szép gyöngy e harmattá az földön
változik.
Előtte sötétség nagy futással oszlik
Körülötte az ég messzirül tündöklik.
Ifiu orcával mindent megvidámit
földbül virágot szépségével indít
fülemilében ő keserves torkot nyit,
ő forrást, ô folyást, erdôt, mezôt újít.
Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem

Irene Garciához
(a szolgálólányhoz)
A ligetben
táncolnak a nyárfák
önfeledten.
Egy lóhere árván,
négy apró levelével,
táncol a szélben.
Irénke!
Elközelegnek az esők is
s a havazások.
Csak járd a zöldben a táncod.
A zöldben, a zöldben a táncod
járom veled én is!
Ó, a vizek be futósak,
ó, a szív be nehéz!
A ligetben táncolnak a nyárfák
önfeledten.
Egy lóhere árván,
négy apró levelével
táncol a szélben.
Federico Garcia Lorca
Jékely Zoltán fordítása

A szomorúság a csutakon
Aszomorúság is egy csutakon
ingatja fejét téli napra kiült
a nagyszemű bánat nézi a kihűlt
eget néz minket is ül csupaszon
s didereg. Látja: az ég üvegét
jégvirág futotta be, mint a sárkány
elsötétült s keskeny világos párkány
csak szélén maradt: a hegy süvegét
- abroncs a fehér hordót - körbejárja - úgy elöntött porhanyó havak árja
mindent - picike lámpa lengeti
zöld fényét a kertben most úgy cikázik
a hó körötte hogy cikázhat fázik
a tél is önmagát melengeti.
Szőcs Géza

Tánc
(A petenera gyümölcsösében)
Telt gyümölcsök éjszakáján
hat cigánylány
táncát hófehér ruhába
járja.
Telt gyümölcsök éjszakáján
cigánylány hajába
papír-rózsa koszorú
s édes ánizs ága.
Telt gyümölcsök éjszakáján
gyöngyfoguk világa
perzselt ívet ír az éjbe,
mint akár a fáklya.
S telt gyümölcsök éjszakáján
égbe nyúlik szétzilálva
hat cigánylány
lila-vörös árnya.
Federico Garcia Lorca
Nemes Nagy Ágnes fordítása

Madár-e az denevér
Kassák ifjúsága
Madár-e az Denevér
szárnyai noha tsöves Tollazat híján
duhognak bőrösen mint az Duda
Madár-e az Denevér

szegy-tsontjai üregtelen boltozatával
dől a besötétült Levegőre
midőn a Tsillagok dorombolnak a magasban
ő a két kifeszült vánkos-cihával kiugrik
s mi köze Tsillaghoz, mi köze az ég bársonyharangjához
Sinórt a Zenítig vágyaival nem von:
tsapong a Táplálék iránt.
S korhatag írás, légypiszok-szeplős
íme kitanít: Madár az, ami száll.
Eképpen madár az orcádba-ütő kő
az ördög, aki maholnap elvisz
szőrzeti burungozva surrognak s alá alá
a forráskutak alá, levisz az orcátlan halálba
s tündököl az éj bolygókkal, világos holddal,
fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak
ártatlanul,
most álmodja meg az aviatikát Leonardó,
jajong a fülemüle, a tojásban most fogan az ének
s szólott Leonardó: Mindaddig a talajtól
elszakadásunk nem lesz,
amíg a tervelt repülô Denevérhez hasonlatos.
Szécsi Margit

Ej haj
Ej haj, kisöcsém
mikor kicsi volt:
rémek laktak a kéményen,
nem a telihold.
Álmunk urai,
nem volt velük baj:
szikra-táncos Ripacsbagó,
komor Bitaraj.
Ej haj, a világ
egyértelmű volt,
élő volt az eleven,
halott volt a holt,
jelen volt a jelen idő
tavaly a tavaly,
ripacs volt a ripacsbagó,
hős a Bitaraj.
Ej haj, fogy a hold,
kitelik a hold,
halott lesz az eleven,
s eleven a holt.
Herdál hitet, szeretőt
szívünk a szilaj s minden bajunk kutyabaj míg
fekete a haj.
Ej haj, fogy a lét,
kitelik a hant jaj nekünk ha mellkasunkon
csontot ér a lant,
csókok híján havazik
párnára a jaj fekete a Bitaraj,
megôszül a haj!
Szécsi Margit

Csodafiú szarvas
Tavasz kerekedik,
bimbó tüzesedik,
jázminfával fényes
agancs verekedik,
csodafiú-szarvas
nekitülekedik,
nekitülekedik.
Jázminfa virágát
lerágom hajnalra,
inaimmal ugrok
nyárdelelő napba
pörkölődök, vékonyodok,
maradok magamra,
maradok magamra.
Vadászok meglőnek,
golyó a szügyemben,
Balatonban a sok víz,
mind az én könnyem,
sírva sírok, sírva sírok,
ha sietek lemaradok,
csodafiú-szarvas
hiába vagyok,
hiába vagyok.
Deresen, havasan
eljön a karácsony,
csodafiú-szarvas
föláll az oltáron,
szép agancsa gyúlva gyullad:
gyertya tizenhárom,
gyertya tizenhárom.
Nagy László

CSODÁLATOS JÉGVIRÁG
Ó, csodálatos jégvirág,
táncolva megdermedt leány,
fátyolos, csipke-kombinés,
napvilágomnak ablakán.
Csillag-kripta a két szeme,
kialudtak a csillagok,
lángudvarukba éjjelre
meghíva nem ballaghatok.
Ó, csodálatos jégvirág,
mi lesz így velem s teveled?
Ha rádlehelek: tovatűnsz
ha megbűvölsz: megdermedek.
Nagy László

A HÉJA ÉS A SÁRMÁNY
Héja a sármányt öli az égen
levegő-örvényben forog a toll
széjjel a vérgyöngy bokorra koppan,
rejtőző retten, hallom: kidobban
szíve a megütött levél alól.
Marad a szárny és marad a fehér
csipke-mell, megroppant picike vár.
Sírhat az özvegy: vissza sosem jön,
szélben porlad e törvényes földön Már nyomorultabb egy hanggal a nyár.
Nagy László

(Részlet)
Ó, havas erdő némasága,
szél se járja
oly igen árva,
csak egy magányos
vörösbegy szálldos
ágról-ágra.
Pereg a hópor,
gyenge-reptű
szárnyatolla
két pici seprű
takarít, csak takarít,
söpri az éhség csillagait,
piros kis őrült,
bűvöl-bájol,
hideg vesszőkön,
akár a szívem
jajgatva táncol,
szép napot vár,
végtelenségig fehéredve
ámul a tél, a halál:
micsoda madár,
micsoda madár!
Havon delelő szivárvány

Nagy László

Bent:
szeretőmmel gordiuszi csomóban.
Kint: .
Nagy Sándor karddal a hóban.
Ő is,
mi is:
Ébren!
Ezerkilencszázhatvanhét
decemberében.
Utassy József

.

Tél

Koratavasz
Föllázad a víz éjszaka
csörömpöl a tél ablaka
inal a hó s hajnalba már
zöld aknára lép a madár
Kilőtt harckocsik a sziklák
napsugár-sorozat ropog
emelt fővel és mezítláb
szeretőmhöz gyalogolok
Utassy József

A farkasok dala
A kutyák dala
Süvölt a zivatar
A felhôs ég alatt;
A tél iker fia
Esô és hó szakad.
Mi gondunk rá? mienk
A konyha szöglete
Kegyelmes jó urunk
Helyeztetett ide.
S gondunk ételre sincs.
Ha gazdánk jóllakék,
Marad még asztalán,
s mienk a maradék.
Az ostor, az igaz,
Hogy pattog némelykor,
És pattogása fáj
No de: ebcsont beforr.
S harag múltán urunk
Ismét magához int
S mi nyaljuk boldogan
Kegyelmes lábait!

Süvölt a zivatar
A felhôs ég alatt;
A tél iker fia
Esô és hó szakad.
Kietlen pusztaság
Ez, amelyben lakunk:
Nincs egy bokor se',
hol
Meghúzhatnók magunk.
Itt kívül a hideg
Az éhség ott belül
E kettôs üldözônk
Kínoz kegyetlenül;,
S amott a harmadik:
A töltött fegyverek.
A fehér hóra le
Piros vérünk csepeg.
Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk
Részünk minden
nyomor. .
De szabadok vagyunk
Petőfi Sándor

Magyarország!
Világ Világa,

Szerelem Kápolna-virága,
Nekem
Édes Egyetlenem,
Hazám,
Te Drága!
Kérdezd Illés kocsisomat,
honnan mennydörög e fogat, mért is tértem meg-vissza hozzád,
mind kiforgatva sírodat:
Magyarország!
Én,
a te fényed,
napkeleti vôlegényed,
kit elcsaptak a háztól csúnyán,
ím,
itt fekszem rádvirradva,
pannon melled málnás csúcsán,
hogy combjaid holtágában
ülnék tort kesergőn:
Hadak csillagporos Útján

pirosra vált kendőm,
pirosra vált kendőm.
Ha százszor is kitagadnak,
én temetni el nem hagylak:
kihívón
Keresztbe fektetlek a síron!
sárig szomorúfűz hajad
tíz ujjal vidítom,
tíz ujjal vidítom.
Micsoda kilátás nyílik tűzhányó melleidről!
Vakon is látom:
én az oltár előtt,
te az oltár mögött,
virágom, virágom. virágom, virágom.
Úgy
ölelsz át,
sejtjeim fájnak,
hátadba körmeim holdvilágárkot vájnak,
ezeregy fényévnyi sáncot
mai,
holnapi bizáncok
ellen,
hogy védd magad:
Szerelmem,
Szerelmem Kápolna-virága,
Nekem
Édes Egyetlenem,
Világ
Világa.
Utassy József

