
A költőnek van a legszebb hivatása a földön:  
ő az, aki halhatatlanná varázsolja  

a mulandóságot (Juhász Gyula)  





Szilágyi Domokos: Napraforgó(k) 

 

Egyedül vagyok, mint a sárga 
napraforgó szomorúsága, 
s mint ki termett szomorúságra, 
szólan szórt igét, 
úgy szólom szét, marokra fogva, 
fémes búzám – kit sziklafokra, 
kit bölcsen termő talajokra – 
talán a sors kivéd. 

Mint ki termett szomorúságra, 
egyedül vagyok, mint a sárga 
napraforgó szomorúsága – 
talán a sors kivéd. 
Igéim – vérem szólva szórtam, 
nem kérdeztek csak válaszoltam, 
ügyetlen én (mindig ki voltam), 
mint olyan, aki vét. 

Egyedül vagyok, én, a napra 
törő virág, mind magasabbra, 
bánatom féloldalra csapva, 
akár a sárga sziromsapka, 
s ha majd e földi lét 
kivet magából, hogy kiköpve – 
kóricáljanak mindörökre 
– mert visszatérés nincs a rögre – 
hagyván halott igét. 

 



Pilinszky János: A tengerpartra  

 

A tengerpartra kifekszik a tenger, 

a világ végén pihen a szerelmem, 

mint távoli nap vakít a szivem, 

árnyéka vagyunk valamennyien. 



Bajtai András: Egyre nehezebben 

 

Gyakran érzem úgy, mintha Hrabal 

városkájában élnék, ahol megállt 

az idő. Az emberek szájából olyan 

könnyen hullnak a mondatok, 

ahogyan a szél sodorja a rozsdás 

faleveleket. Esemény az, ha leesik 

a hó, vagy az erdő mélyet lélegzik, 

és a bokrok, mint nejlonzacskók 

zörögnek. Talán mert semmi sem 

történik velem. Ülök száraz fejjel 

az ablakban. Nézem a fákat, ahogyan 

csupasz antenna-ágaikkal titokzatos 

égi műsorra vadásznak. Sötétedni kezd, 

a percek apró kalapácsütések. 

Ellépek az ablaktól. Sétálni indulok, 

pedig mostanában egyre lassabban 

és nehezebben találok haza. 





Simon Márton: Arról, hogy mi jó 

Czesław Miłosznak 

A téli szombat délelőttök, amikor semmi dolgunk. 

Az egyszerű, matt, nehéz porcelánok. 

Egy kényelmes szék. Egy nyaklánc felcsatolása. 

Az ablakpárkányon álló, antik ezüst hamutálban a hó. 

A percekig tartó, felszabadult, abbahagyhatatlan nevetés. 

A sirályok éjszakánként a hidak felett. 

Amikor azt hiszed, nincs nálad tűz, mégis találsz a 

zsebedben. 

Nézni, ahogy mások horgásznak. 

A körte. A ribizli. Az agavék csöndje. 

Életedben először venni le valakiről a pólót. 

A kihalt utcák karácsonykor. Egy rendes kávé. 

Az ecset nyoma egy ötszáz éves képen. Fejből tudni 

bármit. 

Egyedül utazni egy üres buszon. A régi akciófilmek.  

A régi híradók. 

A kocsiból elsőként látni meg a tengert. 

Felnézni a Sarkcsillagra. Beágyazni. Éhesen ébredni. 

A százéves lexikonok naivitása. Amikor inkább 

hazasétálsz. 

Amikor ez a park, amiben éjszakánként úgy fuldoklom, 

mint a halott katonalány tüdejében az eltévedt bogár, 

a kelő napban felragyog. 

  



Hecker Héla: A nagybetűs igazság 

 

A nagybetűs igazság 

nem ront ajtóstól a házba 

nem veri be a városkapukat 

nem röhög a képedbe 

a nagybetűs igazság 

valójában csupa kisbetűből áll 

mint a sarki ház falán a szó 

„közért” végigsimít a vörösre 

zokogott arcodon és azt mondja 

minden rendben lesz akkor is 

ha nem robbantasz ki forradalmat 

az igazság azt mondja magáról 

hogy ő tulajdonképpen olyan 

mint a reggeli kávé vagy a nap első 

ölelése semmivel sem szembesít 

a serkenő szőrszálakat észre sem veszi 

csak annyit akart mondani 

hogy egyél már végre valamit. 

 

 



Reményik Sándor: Béke 

 

Valami furcsa összehangolódás, 

Valami ritka rend – 

Széthúzó erők erős egyensúlya, 

Mély belső bizonyosság idebent – 

Bizonyosság arról, hogy élni jó, 

Szenvedni elkerülhetetlen, 

Szeretni tisztán: megistenülés, 

Meghalni szép – 

S a Kifejezést meglelni mindezekhez, 

Megtalálni a felséges Igét: 

Az Igét mindezekhez: 

A Béke ez. 

Orkán ordíthat aztán odakünt, 

Robbanhat ezer bomba: kárbament, 

De kárt nem okozott. 

Bent: 

Csend. 

A Béke itt kezdődik. 

Bent: 

Csend. 

Isten hozott. 



Závada Péter: Boldog Óra 

 

Élek, s ez ritka alkalom. 

A fény kisujjnyi, törtfehér 

sugár a kerti asztalon. 

Tán megjössz, mire körbeér. 

E nyári kert az árnyaké. 

Nyugodt ez így ma. Gondolom. 

A fény, akár az árpalé 

szivárog át a lombokon. 

Ma mégse jössz. A sarkon állsz. 

A nap korongja fölragyog: 

ezernyi égi vaskohász 

locsolja szét a sörhabot. 

Tudom, hogy ez nem épp vidám: 

e nemjövés, ez ócska szesz 

– élek, s ez nem az én hibám. 

Ígérem, orvosolva lesz. 

 
 



József Attila: Kész a leltár 

 

Magamban bíztam eleitől fogva - 

ha semmije sincs, nem is kerül sokba 

ez az embernek. Semmiképp se többe, 

mint az állatnak, mely elhull örökre. 

Ha féltem is, a helyemet megálltam - 

születtem, elvegyültem és kiváltam. 

Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, 

ki ingyen adott, azt szerettem érte. 

Asszony ha játszott velem hitegetve: 

hittem igazán - hadd teljen a kedve! 

Sikáltam hajót, rántottam az ampát. 

Okos urak közt játszottam a bambát. 

Árultam forgót, kenyeret és könyvet, 

ujságot, verset - mikor mi volt könnyebb. 

Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, 

de ágyban végzem, néha ezt remélem. 

Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. 

Éltem - és ebbe más is belehalt már. 




