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CZIGÁNY GYÖRGY

Egy álom sza vai
Csak hi á nyá val együtt tel jes
bár mi.  Nyu gal ma csör tet:  
ki hûlt gye rek kor en ge del mes  
lé te vi lá gít át  
üres szo bát,  
öreg idõt s vissz han gos csön det.  
Mind azt ami volt s ami nem,  
most itt le lem,
nin csen idõm ben van je len.
Pá rá ja él tet  
agy sej tek ben meg bújt ze né nek,  
el veszt ve rég  
–  ki fosz tott ének  –  
az utol só lé leg zet he vét,  
ha lott a dal lam.
Lát ha tó a lát ha tat lan ban  
a vé ges ség ma ga  –  
gyer mek ölek ben daj kált vég te len.  
S a ször nyû hall ga tás.  Is ten sza va. 

Poroszlai Valerian fotója
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Cso szo gó
Kép te len cso da a lét.  
Oka is me ret len.  
Ha lá lunk nak már van oko zó ja:  
élet.  Már csak cso szogsz ben ne?  
Hi tet ké tely, bol dog per cet két ség beesés  
hi te le sít.  Csak a szen ve dés nek  
nincs el len tét pár ja.   
Ma gá ban min den. Misz té ri um.  
Ér zel mi bal ese te ink gyó gyí tá sá hoz  
jó se bész kell.  Ta lán Szent Mi hály
ark an gyal.  Meg bíz ha tó an mú lik,  
öreg szik a test.  De mit kezd gyer me ki  
vá gya i val e fo gya té kos sá gok  
mé lyén a lé lek?  Öreg kor fé lel me:  
te het ség te le nül hal ni meg –  
di let táns ként lép ni sem mi be,
örök va ló ba.      

Szadai le an der
Kis le an der-bo kor, sze gény,  
test vé red Kor fu szi ge tén  
nem sej ti, hogy te pin ce-bör tön  
mé lyén esel át éji flör tön:
hor dó me red rád s ka pa nyél,  
örök sö tét ség itt a tél.   
De vár ja már a kert, a rét  
sze rel mes, hû le an de rét,   
ri deg fa lak közt tûr ni, bíz ni
ta nít pi rul va sok ri biz li:  
túl él ted itt a lét ha lá lát, 
szo mo rú vi rág zás ad há lát
s ra gyog: ki éle tet nyert.
Csá bítsd ide a ten gert!

Sze re tet tel kö szönt jük a 75 éves Czigány Györ gyöt!


