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Cséby Géza

Szaporodnak az árnyak…
                        
Janusz Wójcik emlékének

Szaporodnak az árnyak…
Emlékeink
nyúlékony  országútján
keressük folyvást
életünk apró 
kapaszkodóit.
Homályosul
a volt, s alig körvonalazódik
a lesz…
Siratunk,
elmegyünk  a temetésekre,
s minden koporsóban
saját gyalult
fenyődeszkáinkat látjuk.
Fogy a baráti kör,
elhalkulnak
a víg mulatozások,
minden mondatunkban
ott rekedt egykori
barátaink ki nem mondott
szava 
és válaszunk is, 
amely fontos,
megkerülhetetlen 
igazság.

Fogy a baráti kör,
egyre gyakrabban járunk
temetőkbe.
Keresztet vetünk,
virágot teszünk
a sírra,
és megértjük,
a föld,
-amelyből vétettünk-,
lassan
mindannyiunkat
betakarja…

2020. augusztus 28.

Fecskék ülnek…
Fecskék ülnek 
a villanydrótokra.
Erdőben sikolt
a fűrész, 
csattog a fejsze.
Ez év is lassan elköszön.
Hó fedi be az erdőt 
és a berkeket,
álmos völgyekben 
kémény pipál.
Elkél a kabát, 
így is fagyosan didergünk.
S a tűznél, 
melyet 
oly rég akarunk meggyújtani,
nedvesen serceg a gyufa….
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Phoenix
        
György úr hajójának 224. születésnapjára 

Hogy hetyke hajóját
vész sose érje,
Phoenixre 
verset vésetne 
György.
Nosza hát rajta,
poéták hada
serken 
a szép feladatra.
Grófi kezekből
fényesbb 
a dics-koszorú,
nemesbb 
az isteni kegy, 
mit Festetics 
osztana itt.
Készül az ének,
magyarok tengere
várja 
a büszke hajót.
Hátára veszi, 
s lám
fehér habokat
borzol a tó,
északi szél
felleget űzve
lecsap a tóra.
Reccsen 
a tat,
kötél feszül
a szélben,
de hajónkat
baj sose éri,
s a Phoenix
phoenixként
bús kikötőkbe
suhan.

Lángi Péter

Goldmark Károly
Mekkora teher alatt nő a pálma?
S kell gát, hogy célba érjen egy zseni?
Ha fel nem karolná őt drága bátyja,
magától meddig tudna szállani?

Vezérli útján zenerajongása,
nyomorból is az menekíti ki.
Habár többször csábítja Pestre álma,
belátja végül, Bécs segítheti.

Nehéz betörni, fel nem adja mégse.
Ihleti Verdi, Wágner - példakép -
hangversenyekre, kamarazenékre.

A szakma rideg, de ujjong a nép.
S a nagyvilágban Sába királynője 
felragyogtatja végre hírnevét.

Magyarországi levelek                 13.
Várvölgy, 2021. április 5.

Édes Bátyám!
Csendes-völgyben gyűjtöm erőm, s az egészségem
óvom e járványos, félelmes időben.
Csendes-völgynek e tájat néhai hegyszomszédom hívta,
s kedves nékem e csendnek minden kis zaja, titka:
zizzen a lomb szellőtől, harkály csőre kopog,
fácán kárál, röppen ijedten, s méhraj zsong.
Méricskélem a mérget a permetezéshez
lassú mozdulatokkal, s közben egy kicsi gyík les,
míg napozik, s az erősebb zajra riadtan elmenekül.

Fentről, domb tetejéről nézve körül
látom, a Keszthelyi-hegység őrzi, karolja a tájat,
a’való, hogy lenge lebernyegként csak.
(Szép Tündérországot nagy köpönyegje a Kárpátoknak 
fedte előled, mint leveledben elpanaszoltad)


