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Serfőző Simon
Teremjen

A szélringatta földek
érleljenek jó reményt,
mindig szűkén voltunk belőle,
ma sincsen elég.

A fák is vágyakat
roskadásig teremjenek,
melyek elállnak télen is,
nem romlanak meg.

Ne bánat sarjadjon,
s gazként haszontalanság,
hanem öröm nyíljon,
teremjen bizakodást a világ.

Csak nézem

Az eperfával egyedül vagyok.
Ágai viseltek, gyökerét nem látom.
Nyögésre, dörejre felriadok.
Ajtó csapódik, mellém rozsda perdül.
S csak nézem, de lábam se mozdítom,
a trágyadombra most megy meghalni
az irdatlan nagy tehénjárom.

                           1960

Lyukó Péter elmondja 
életét

Mióta innen elkerültél,
tizenöt éve vagy mikor,
megkeserültük az életet,
volt itt baj bizony.

Agitáláskor még éjjel is
vonítottak erre a kutyák.
S féltünk, nehogy... A kulákokat
előbb hogy meghurcolták!

S elmúlt ez is – nehezen.
Emlékszel a tanyasi csőszre?
Meghalt. Tavaly télen.
Én meg hetven leszek őszre.

Azért még veszem a kapát,
irány a páskom! Aztán otthon
Terka nénédnek kell segíteni,
libát tömni sokszor.

Elment annyi sok év,
s most sincs kevesebb gond.
Kevés jót értünk meg,
s letelt az élet, ennyi volt.

                      1960
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1. Szalagcím
A macska lazíthat, az egér nem.

2. Ars politica
Politizálni akarsz?
Próbáld megérteni
azok szempontjait is,
akik politizálni
akarnak veled.

3. Szín-játék
A fehér szín vakít!
A vörös talán nem?

4.  Olcsó fogás
régi rettegéseimre
másolni az újat.

5. Derbi
Kifulladt versenyzők a pályán.
Mielőtt megsajnálnám őket,
rájövök: gonosztevők!

6. Agymosás
Ki kell üresíteni az agyakat,
hogy betáplálhassák
a „modern” világhatalmi szédelgések
vak, süket és pusztító elméleteit.

7. Új hatalmi technika
Osszuk meg őket,
és ne uralkodjunk
magunkon.

8. Udvaroncok
Régi történet, régi dal:
udvaroncoké megint
a diadal.

9. Kalózlobogó
avagy a politikai kultúra hézagos isme-
reteinek következménye

Ha a hibbant Néró
miniszterelnökre
s komprádor kormányára
gondolok:
a halálfejes kalózlobogó
képe jut eszembe.
Nem rémlátomás ez:
tudatlan, rászedett magyarok.

Sárándi József
Újságversek

Őrzöm szembenéző Tekintetem,
s írom, amit a tekintet lát.

Sándor Iván
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10. Katarzishiány
Folyamatosan azon gondolkodom:
hogyan lehetne az erőszakon
erőszakmentesen diadalmaskodni?

11. Érdek nélkül
Nagyon kell valakikre haragudnom,
hogy „jót” mondjak róluk.

12. Egy régi vitához
A népieknek nem voltam
elég népi. 
Az urbánusoknak 
eléggé urbánus.

Mentem a fejem után –: 
Sem velük, sem ellenük.

13. Lírai közgazdaságtan
A Tőke, mint világazúr -
fölötte a világ az úr ?

Máról holnapra él a nép. 
Máról holnapra élek én is.
Az játszik veletek s velem, 
kié e halhatatlan fétis.
$ kié a halhatatlan fétis ?-

14. Modell
Előbb a munkakedvét vették el,
hogy életkedve is megroggyanjon
Majd a vigaszt szimuláló
hivatalnokok következtek (letudni
„lelkifurdalásuk”)
S végül a táviratok
egy kinevezett halott
nem létező családtagjainak

15. Bonmot
Addig megyünk, míg el nem indulunk.
(Fejlődés?)
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Fazekas József
Sziszüfosz-ének

Még így is az én hazám 
bármi lett köröttem 
döntsenek távolok sorsomról
jobb s bal szelek sodornak
áramlat mélybe húz
vadak eltipornak
hátamon sátán dobol 
húsz évem  mind oda
átjáróház  közös a  porta
csűrjeink kiürültek

ígértek esküdtek 
égre-földre 
hiába eszméltem korán
forogni kezdett 
a mókuskerék 
s csapódott a zár

behavaz  a bánat
makacsul kérdezem
miért hogy mindig
valaki s valami ellen
de  nem valamiért 
szövetkezik az érdek
csak nem azért az  
                  egyetlenegyért 

aki kitartott gáton  
aszálytűz-parazsában
akit hívni lehetett
kéznek tartásnak 
veríték-aratásban  
aki mára belegebedt
föl mégsem adta 
aki most is hazatér
akinek itt jó a föld a fény
mert  anyja
akiben él az ősi 
ezer éves törvény
aki befogad fészket ad
bárki a jövevény
aki semmilyen sötétben
nem véti el nem
lelkében
hegy folyó síkság 
csak róla énekel 

aki itt lehel majd
végsőt is napba holdba
hogy megmaradjunk 
ne térden de állva . 
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Válasz
I.
Nincs két cél:
csak egy;
a boldogság.
Légy bárki; bárhol, bármikor.
E blőd mondat szíven üt,
lelkedet borzolja.
Betakarhatod:
pénz, értékpapír,
cég, poszt-mindhiába.
Mert otthon,
fallal elzárt, bélelt világodban,
fizetett biztonság delíriumában
egy jó fürdő után,
köntösödbe bújva-
igen,
otthonod hitt varázsában
rád köszön
vágy, szenvedély, mámor
-s ki tudja még milyen álarcban
rád köszön ott is e blőd mondat.
Nincs két cél:
csak egy;
a boldogság.
    

II.
Veríték,  őrült rohanás
kétségek  zivatarában,
haláltól reszketőn
kartondobozok oltalma közt,
vezeklő magány
ólomölelésébe zárva,
s a mélyülő mélyben,
a mindig jobbat ígérők
kurjantó ámításainak
deresén
mézfényű szóhullámok
bekormozódott mocskában;
amikor már tudod:
az ígéret-ember
egyre nő-
s elfogy a szántóvető,
amikor már te sem hiszel
még az Istenben sem;
-pedig nem elhagyott,
 csak rád szólt,
halk hűs hangon-
még ott, 
roncs-sorsod csendjében
halld meg 
testvérem…

Nincs két cél:
csak egy;
a boldogság.
      

III.
Kérdezz lélek:
felelj lelkem.
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