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Marosvásárhelyi összeállítás

Kovács András Ferenc 

Wiener Blut
Jaj dől a bér a bécsi vér 
Isten mint cukrosbácsi vár 
Ki múlni készül inni kér 
Szép még a Leben bár sivár

Úgy fáj a hull úgy hull a fáj 
Fogam szikrázik búvert ingem 
Vásári pezsgőt ont a száj 
Szívem süvít a Schubertringen

Léleklotyócska tűrd el 
Ha nem hat át karizma 
Strichelni küld a Gürtel 
Feszül halál farizma

Irgalmat árulj hű világ 
Légy szerető meg asszon 
Ki érted él hal hűl ki hág 
Vért köp a Goetheplatzon

Arcommal arcod széttöröm 
Te vagyok félve telítve 
Mint vállba mélyedő köröm 
Remegek meine Geliebte

Kovács András Ferenc versei 

Moldován Mária:
Bohóc (kerámia)
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Kavafisz-átiratok: Alexandriai kalmár

A rothadt árpát drágán adtam el.  
Rómában könnyű pénzt szerezni – bármiért 
busás fizetség jár. De megjött április: határidőm 
betelt, ma visszaindulok. Nem loptam itt hiába napjaim. 

A tenger kissé kedvezőtlennek tűnik, tán nyugtalan, 
s a déli fényt már felhőtorlaszok fedik sötétülőn.  
De meg nem rettenek! Habszegte szirtek, zátonyok csupán 
kagylóhéjak nekem – s a háborgó víz háta sík mezőség. 

Nem félek én, ha szélroham lezúg rézsútos záporokkal.  
Fittyet hányok minden viharnak és hajótörésnek.  
Alexandria tág, tovaszélesedő utcái 

majd épségben látnak viszont… Hajaj, fiúk! Be távol estem én 
hasas kupáktól, melyeket pökhendi fickók hörpintgetnek otthon!  
Lelkem-valóm Szamosz pazar borára vágyik imbolygó hajón! 

 
     (1893. április) 

 Gyarmathy János: Menedék (bronz)
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Öt nő a szomszédból (Limerikek)
     Hódolat Láng Zsoltnak

Portugál humor

Volt egy nő, lakhelye Lisszabon: 
Kacagott bármely kekk vicclapon. 
Kiolvasta mindet, 
S folyton fölröhintett 
Pár héttel később, egy fix napon.

Afrikai taktika

Volt egy nő – ismerte Kazembe. 
Matatott: „Add csak a kazembe! 
Mutatok valamit!” 
S kifejte Malawit, 
Mivel ott minden kan gazembe…

Hollywood Boulevard

L.A.-ban él egy nő: Hedvig. 
Pasizik péntektől keddig… 
S mert zárnak a mozik – 
Szerdán csak csajozik… 
Mit neki Mel Gibson, Banderas, Brad Pitt!

Hommage à Strindberg

Volt egy nő – ismerte Strindberget. 
Körötte sündörgött, ingergett… 
Rászólt ismét August: 
„Játsszunk kis svéd fakuszt, 
Amint épp egy hernyót sinderget?”

Nemzetközi Nőnap

Talált egy cetlit Clara Zetkin, 
S nem nézte meg: mi áll a cetlin? 
Pedig vers volt, nem próza: 
„Vigyázz!… Luxemburg Róza 
Langy hóvirágot máma szed kinn!”
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Babirussza 

 

Költő akar lenni  
A kis babirussza:  
Verset akar írni,  
Csakis papiruszra! 

 

Művésznéven írna 
Majd a babirussza – 
Legyen Zsanzsák Russzó?  
Avagy Kabir Mussza? 

 

Nagy poéta lenne  
A kis babirussza:  
Sok sikere volna,  
S némi havi plussza. 

 

El is határozta 
Már a babirussza: 
Rímekbe szed mindent, 
Amit csak bír szusszal.  

 

Habár csak egy disznó  
A kis babirussza,  
De verset ha írna –  
Csakis papiruszra!  

 

Sok szépet fog írni 
Tán e babirussza, 
Bár még tolla sincsen, 
S pláne papirussza!  

 

Hiszen Celebeszen 
Él a babirussza, 
S ott nincs papiruszsás, 
Nemhogy papiruszfa!  

 

Ott bármit is írna  
A kis babirussza –  
A disznó sors keze  
Majd kiradírozza… 

 

Ott nincsenek költők – 
Csak bús babirusszák 
Álmában suhognak 
Nagy, dús papiruszfák. 
 

Kovács András Ferenc versei a Látó 2005. febr., 2006. jún., 2005. okt., 2007. ápr-i számában jelentek meg.


