
Dr. Kurucz Rita

HÉVÍZI TÓ

Szerelmek, szépek sosem múlnak,
időfogban halványulnak, polcra
jutnak, kerengenek, dalt dúdolnak,
múltnak fátylába burkolóznak.

Vizek királya, mind közt az első!
Más tavak, új folyók, szebb vidék,
zsigereim barlang mélyéből
fel-feltörő emléked visszahív.

Fázós téli, ködpárás reggelek,
fülledt, nehéz nyarak, fájdalmamra
gyógyír, napi búra, jajra vigasz.

Sétányid, ölelő zöld fáid
verseim szirmával behintem,
rózsádon tündérlik hűségem.

Dr. Buga László

AMIKOR EGY-EGY ELMARAD

Hideg, halálos falusi éjben
köhögő szívek állnak körül.
Meleg szót kérnek köntösül.
Rongyos tüdejük lobog a szélben…

Ölelem őket meleg szívemre.
Ők sokan vannak,
én magam vagyok.
A távolabb álló foga vacog
és jószó-suba se jut annak.

Csökönyös bánat vádol a szemben,
amivel dacosan néznek felém.
Én már tudom, hogy minden hiába:
elbotlottak a rohanásba
a gyógyulás-út nyálas terepén.

Már nem merek szembebámulni velük!
Ízetlen, hurutos, véres kenyerük
majszolják… őrölik ezt a pár napot.

Szívtelen, számító embercsősz vagyok,
mert megriadt aggyal féltve ölelem,
akiket betakart, küszködő szívem
és a halál-hideg nem marta agyon

– hogy megmaradjanak legalább ezek! –
– … a többit hagyom!...

… de gyertyát gyujtani sírva szaladok
hogyha egy közülük végre megpihen…
Nemcsak orvos – ember is vagyok!

Dr. Szirmai Imre

AZ EGYÜTT-NEM-MŰKÖDŐ

Én az együttműködő
világ ellen vagyok.
Kéretik bajomban nem segíteni,
üzlettársnak nem tekinteni,
kölcsönös előnyök hazudásával
nem bolondítani,
jól felfogott saját érdekemre
nem hivatkozni.
Kéretik türelemre nem oktatni,
történelmi igazsággal
nem bosszantani,
országomnak, vizemnek, vadamnak,
tehenemnek, füvemnek, fámnak
ellopott példákkal busás
hozamot nem ígérni.
Kéretik demokráciáról, fajról,
másságról, toleranciáról
mostantól hozzám nem beszélni,
ugyancsak kéretik csatlakozásról,
becsatolásról, képviseletről,
európaiságról, gazdagodásról
szót sem ejteni.
Koponyám méretét,
agyam súlyát, szürke- és fehérállományát
kéretik nem méricskélni. Lányomat,
fiamat, bunkó fogyasztóvá
nem hülyíteni. Éretlen gyümölcsöt,
műzabát saját disznókkal kéretik
otthon megetetni,
az egészséges étkeket a Dunába dobálni,
és alázattal kéretik most már
a pofákat befogni!
Múlt idők stigmáit viselőknek
egy sarkot kijelölni,
ahol az egyesült, globalizált,
elcseszett Világ boldog
lehányása közben őket,
kéretik nem zavarni!
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