
LÖVÉTEI LÁZ ÁR LÁSZ LÓ

Nul la dik ec lo ga
KÖL TÕ

Jól ki ta lál ták pár ezer éve a mí to szi zöld ben,
hogy mo ha ágyon alud jon a pász tor, míg a kö vér nyáj
ár nyék ban he ver – 

 (fél re)

így leg alább nem fog ki ka cag ni,
mert kí ván csi va gyok:

 (sut tog va)

„Mért lesz most pász tor az em ber?”

PÁSZ TOR

 (fél álom ban)

Mit tu dom én? Ami ért jó, om lós or da a tej bõl,
s pom pás asz tal a tölgy fá ból...

 (föl éb red)

Te vagy az, La ci bá csi?
Kép zeld, épp ve led ál mod tam! füs töl tem a saj tot,
s köz ben a szel lõ em be ri dalt su so gott a fü lem be...

KÖL TÕ
Hagy juk az álmot!... egész nyá ron bõ ven jut idõnk rá:
né hány szor ki jö vök majd hoz zád, s tá tom a szá mat...

PÁSZ TOR
Köt ve hi szem, hogy a kecs ke sza gú lájf en  nyi re fon tos
len ne... 

De itt is „történülhetnek” csu da-dol gok –
egy szer még pa ta nyom ból is szür csöl tem az ál lott,
nyá ri esõ vi zet...

KÖL TÕ
Ezt ne ve zem szép sé ges idill nek!

El ne fe lejtsd, mert ép pen ilyen dol gok ra va dá szok!
Most ha za kell men nem, mert vár nak a könyv ben a köl tõk...
Mondd csak , só gor, akarsz-e üzen ni az ott ho ni ak nak?

PÁSZ TOR
Itt csak a fecs kék in for mál nak a kin ti vi lág ról,
s Szent György nap ja után már én sem üzen ge tek in nen –
ül he tek ott hon a sut ban, hogy ha a hó le esik majd...


