
Úgy menjünk világgá fiúk
A szem hogy haza lásson
Kiskarácsony
Nagykarácsony

Jönnek a szobrok a faluk
Hallom lépteik koppan
Hazám nyiss nekik kaput
Országnyi templomodban

Dózerbogár berreg a tájon,
A harangok SOS-t vernek
Most szakad most tépődik
Gyökereitől a gyermek

Izzik a macskakő fiúk
Táncolunk kő-parázson
Kiskarácsony
Nagykarácsony

Úgy menjünk világgá fiúk
A szem hogy haza lásson
Kiskarácsony
Nagykarácsony

DONKÓ LÁSZLÖ versei:

Tanyán
„Itt élünk mi"

(JÖZSEF ATTILA)

Hol a kertben mérges beléndek nő,
savas esőt nyel az akác,
hol szapora a nyűtt, az öreg nő,
a halál ott únt megszokás.
Oda ritkán jut orvos, 'ápoló
adóhivatalnok helyett,
ebédkor sír a hús, nincs rávaló,
kemény a nyugdíjrendelet.
Itt élnek ők, verandák árnya rejt
vénanyókát meg vénapót,
mit ér, ha úgy szavaz a Parlament,
hogy ingyen kaphat nyugtatót.
Itt más kór pusztít: a gyors rák,

szélütés,

gyakrabban a gyilkos magány,
városba szakadt a hü egyke és
vakdűlőn haza nem talál...
Így élnek ők, a szél, mint rossz malac,
visítva fut az udvaron,
az űrcsend naphéliumja havaz
s gyűlik lelkűkre vastagon. . .
Nem segít káromkodás, fohász,
gémeskút keresztje feszül,
itt gyakori a nagypénteki gyász,
itt könnyen halnak s egyedül.
Mit tesz értük a rend, a hatalom,
hozzájuk gondozót szalajt
s hatályos döntéssel egy napon
mind szeretetházba zárja majd. . .

Szonett
Zaklatottan élünk,
szelíd szerelemre
két fizetés közt nincs
az embernek kedve.

Írnánk szép szonettet,
mert az ára kéne,
nem tudjuk, szeretönk
tini-e vagy vén-e.

Szitok vallomásunk,
köhögés a csókunk,
költők volnánk, szépek,

de csak elkallódunk
s egyszer King-Kong szobrát
mintázzák meg rólunk...

Magyar Alföld
Megírta Petőfi, József:
gond a dombja s délibáb,
most visszérként hordja
vezetékek érhálózatát
és emeletes silókban
- lám, a puszta nagyra nőtt -
gazok közül szárba szökkenő,
felszikkadó jövőnk.



Magyar Alföld - közös aklok
és törökdúlásos tanyák,
vássa régész s előkerülnek
páresztendős koponyák...
Te ott élsz költő, vakdülőit
járod, mint szegénylegény,
kit lelsz még óverandák árnyán,
annak csönd a költemény.
Kikre rá van bízva e kis ország,
- van köztük bölcs s derék -
nézzétek, hogyan múlnak ki
a legutolsó jegenyék!

Vigasz II.
- József Attilának -

„Ne hadd el magad, öregem",
reumád hogyha szaggat,
gyógyuljál népi füveken
s ne csinál) forradalmat!

"Több szabadság neked se jár,
csak annyi épp, mint másnak,
nem illik rád se hó, se sár,
köszönj az elmúlásnak!
Menj szeretetházba, siess,
mielőtt még belöknek,
hisz igyad, hited már meszes
s a rabság önként könnyebb!
„Bár jószág, ne vetéld magad",
ha van még versed, mondd el,
ne legyen benne düh, harag,
gyász -f hangod ne remegjen!

S ha jön a tél, a hó, a fagy,
ne vinnyogj a haláltól,
hős légy, fegyelmezett maradj,
— bár gyáva vagy s nem bátor!
Egy frászt, az utókorra köpj,
mondd már, nem emlegetnek,
ugyan kinek rossz, hogyha több
nem lehetsz, csak eretnek!
Hadd el magad, ha jólesik,
zokogj, ha közel véged,
állatnak lenni márna sikk,
tartsd meg hát emberséged!


