
MŰHELY
Ajánlott versek
Hányfelé tájékozódik, milyen hatásokból építkezik a költő? Vállalt 
elődök, szellemi fegyvertársak neve gyakran kerül — ajánlásként 
— a vers címe mellé.

Az ajánlott vers: — a kinyújtott kéz mozdulata.
Az olvasó előtti kézfogásból aztán kiderül: szoros kötés-e vagy 

csak alkalmi parola.
Ezúttal az ajánlott költemények közül ajánlunk néhányat.

HERCZEGH ÁRPÁD: CSORDÁS GÁBOR:

Nigger-dal
(ED B U L L IN SN A K )

Jöttek a vérszagú szentek, 
anyám elárult gyöngyért.
Én meg magamat mostan, 
ha staubnyi füst kell.

Ugróm a tűzkarikán is.
Marnék nincs-fogaimmal.
Csattan a korbács rajtam, 
s kezdem elölről kínnal.

Ugróm a tűzkarikán.
Jó cigaretta jutalmam.
Idomítom már testvér.
Már nem is undorodom.

Egy tó BAKA IST V Á N N A K

ember-szemére a tónak 
hályogot
terít egy hörgő csónak

partján ótvaros békák 
köpülik
a hínár korhadékát

kicsap a szennyes remegő 
hab
fényesedik a kő

hízik a sisakos moha 
bekerítve 
a hegy oldala

csuhét égetnek venyigét 
a szél
füstjük hurokká bontja szét

CSAJKA GÁBOR CYPRIAN:

Felfelé mutató 
ikon-önarckép

VAJDA JÁ N O S  
EMLÉKEZETÉNEK

Átnéz halálán ahogy ablakok 
befagyott csöndjén a Hold — 
képzeletébe nem könyörög 
angyalokat strázsálni magányát — 
a ceruzavonal ariadne-fonalát 
is elengedi: méltóságához 
bár mítoszok térdepelnek 
ő csak mutat a semmi fölé

mintha esküdne Duna vonalára!

munkások hivatalnokok 
lesik
a kis láng hogy lobog

boldog közösség új haza 
torzképe
hétvégi respublika

felhők kajtatják az erdőt kövér 
ebek
alkonyul ömlik olcsó mozivér

így végződik e negyedszázad 
csókot dob
Guevara géppisztolyának

gazdak kérők ágyába bújnak 
szerelmeink 
a győztes forradalmak

s végül a sértetlen erek 
meszes
indái közt dobod le fegyvered

KOPPÁNY ZSOLT:

Egri stanzák
K Á LN O K Y  L Á SZ L Ó N A K

Hatvan után rátérni új nyomokra, 
megállni egri várnak szélinél, 
ahol nem ér utol se nő, se posta, 
ahol lelked tetőtől-talpig ér. 
Apostoloknak óriási szobra 
templomokban. Tekintetük kísér. 
Lent a Szépasszony-völgy —

megnyílt ajak — 
ölébe részeg vágyak hajtanak.

Mester, e büszke város nagy szülötte, 
fordítsd Egernek arcát most felénk. 
Ö, egri nők! Ti nagy veszély törökre, 
bizonyítani vajon kell-e még?
Pihenj le végre bárd és kard

a tönkre;
— jobbnál jobb borokból sosem

elég . . .
Hívjon Eger akár halotti torra; 
nekem örök a borvirágos orra!

SZELES JÓZSEF:

A vers, a kő, 
a szó, a föld

(A JÁ N L O M  
Ö R D Ö G H  SZILV ESZTER N EK )

a vers a kő a szó a föld 
nincstelenné válunk mindannyian 
kinek anyja apja van 
magunk semmivé 
s leszünk vers kő szó föld 
szavunk már gyermekeinkért dönög 
téblábolunk ebben az új világban 
skanzen-falukban és falu-házakban 
néhány millió elgépiesedett szem 
kába tompultságában 
évente 365 vödör idegesség sorakozik 
ám Júdássá nem kell válni 
nyújtsd a kezed s csupán azt kérem  
mint Jézus a Golgothán 
maradjunk

mindörökké
Emberek
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