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VONAKODçS

L¢ptem sok falon Àtvitt,
°s erdû-mezû belerengett,
MegmÀsztam a nagy hegyeket,
A vilÀgra pillantani egyet,
°s vitt haza mÀr k´ves Ãt,
S lÀm, v¢ge van ennek.

A levelek holtak a f´ld´n,
Csak a t´lgy, ki ´v¢t nem ereszti,
Hogy egyenk¢nt hullassa el,
°s hagyja gurulni, z´r´gni
V¢gig a k¢rges havon,
MÁg alszik a t´bbi.

A holt avar ´sszesimul,
Nem fÃjja a sz¢l se tovÀbb,
MÀr ûszirÂzsa se nyit,
ElkÂkad a fÀn a virÀg,
A szÁv m¢g vÀgyna keresni,
De k¢rdi a lÀb: àHova hÀt?Ê

ñ, mÀs-e az emberi szÁv,
Mint hitszegû, gyÀva eretnek,
Ha a dolgokkal tovasiklik,
Ha az ¢rveknek teret enged,
S elhiszi, hogy elmÃlt egy ¢vszak,
V¢ge van egy szerelemnek?

Jñ, HA AZ EMBER ISMERýS
VID°KEN

Eltünt a hÀz, hogy ¢jf¢l eg¢t
öj alkonypÁrral fesse be.
Most csak a k¢m¢ny Àllt ott a hÀz hely¢n,
Mint a szirmoktÂl megfosztott bibe.
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De megûrizte a hely nev¢t
A csür, az Ãt tÃloldalÀn,
Amely a hÀzzal lÀngra nem kapott ä
A sz¢l akarta Ágy talÀn.

Nem nyitotta t´bb¢ ajtajÀt
Az Ãt fel¢, t´bb ´k´rfogat
Nem cs´rtetett be rajta mÀr,
Lerakni a szalmakazlakat.

T´rt ablakain ki-be szÀlltak
A l¢gen Àt a madarak,
Hangjuk leginkÀbb, mint a sÂhaj,
Mely a tÃl sok eml¢kbûl fakad.

Pedig nekik nyitott az orgona,
S z´ldellt a v¢n szil, bÀr meg¢gett,
°s a szÀraz kÃt ¢s a kerÁt¢s
Nekik segÁtett rakni f¢szket.

Nem volt m¢rt szomorkodniuk.
De bÀr ´rvendve csicseregtek,
Aki nem ismerûs vid¢ken,
Azt hitte volna, pityeregnek.

Ismeretlen angol k´ltû

BçDATOS DAPOK

Hideg dovebber dzsÁpûs szele jû,
Biatta bost bidded bezû kopÀr,
Oda az egyhe, ûszies idû ä
S elbÃlt a GyÀr!

Deb tudob, bilyed erûs akarat
LelkesÁt, hogy daloljod b¢g a szÀj,
B¢gis dalolok, bidt a badarak,
Bert hÀt buszÀj.

Bost bÃcsÃ d¢ked, trillÀzÂ patak,
Ti rÂzsÀk, badarak, te tarka r¢t,
BÃcsÃ d¢ktek, artikulÀlt szavak,
çldott besz¢d!




