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Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.
Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Kányádi Sándor
Valami készül
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ﬁcserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már

BARÁTSÁG

bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

Szilágyi Domokos
Ősz
A vendéglői terítőn
megkezdődött a must-idény.
Ez is az ősz; lám: hulladék,
foltos terítő, piszkos ég -
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s mint a másik: ez is igaz.
Eltűnődhetsz, mért van, hogy az

A szürrealista mozgalom Dalìtól Magritte-ig 9776

ember szívesen elhiszi,
ha szépeket hazudnak neki.
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