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Monoszlóy Dezső 

LENNI 
Megyek az úton 

nem fáj semmi 

megyek megyek 

nem lehet betelni 

hogy ily nagy áldás 

glóriázzon 

míg eddig értem 

számos árkon 

meredélyeken szédelegve 

kőzáporban megsebezve 

azt se tudtam 

éltem haltam 

vérrel és sárral betakartan 

megyek az úton 

nem fáj semmi 

biztató lágy hang 

zengi lenni 

VASÁRNAP ILLATA 
Vasárnap illatához mit tehetne 

az utána jött a visszagondolt 

indul a hajó szedik a horgonyt 

madárvijjogás macska nyávog 

találgatások várakozások 

kitárult könyv mely leng magasan 

búcsúra ismerő szavakban 

az elválásra érző sejtés 

babona bűn parázna szentség 

mi még 

együtt a jó a rosszal 

ezüst papírba csomagolt tobozzal 

pufók angyalok csapata játszik 

zene szól 

valami nakonxypán-sweet 

öblös dézsákból hull a festék 

smaragdzöld rőt narancskék 

vad ménesek csikósa áldozni készül 

ólomkatona arca öregre vénül 

ahogy az élethez érne odamozdul 

bár tudja csak az Óperencián túl 

lehetne ezt azt újralátni 

nagytestű griffen égbe szállni 

MONOSZLÓY DEZSŐ VERSEI 



a szeretlek szavára kereszteltek 

mi még 

tatárlak-fejben ott misézik 

póznára tüzdeltekbe belefáradt 

pogány hite és tagadása a feltámadásnak 

felismerése képtelenje 

hogy a lekopasztott keresztre 

vasárnap illatához mit tehetne 

kérdés és válasz ősi gondja 

tömjénfüstből száll a pompa 

hova is tűnt keresni kéne 

a megtalált kincs 

hernyó-talizmán 

hiénák ürüléke 

Czigány György 

KÉSŐ 
Itt nyüzsgünk az érzelmek 

ócska-piacán, a metró-állomás 

langyos huzatában; nyirkos 

tenyerünkben a gyönyör 

kihűlt verejtéke. Nem vagyunk 

királyok, se napkeleti bölcsek -

itt csupán hajléktalan, idegen 

kéz szorít meg hirtelen másik 

idegent, testvérként is emlékek 

nélkül, míg megkezdődnek 

fülünkben a makacs, a szív 

zavarodott dob-szólói. Meteorként 

száguld el fölöttünk az egyetlen 

karácsony: ki őríz ezután csordát, 

csillagot éjjel a mezőben? 
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vasárnap illatához mit tehetne 

a sohase volt a semmi teste 

napsütéstől dideregve jéghegyeket hívó percek 

boldogságtól megveszettek 
meghalásra készenállók 

csuhás torz barátok morgó rajától 
márvány kriptába temettek 

a kitaláltak a régen elfeledtek 

idegenség ölébe tűntek 


