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Irodalmi Tükör

Lángi Péter

Balatoni villanella
Egy pilleszárny-vitorla,
míg ránk hasalt az alkony,
lazán leszállt a tóra.

A képet fény karolja
- hunyorgat kajla parton -,
s a pilleszárny-vitorla

a tó tükrét csiszolva
lebeg, lobog, barangol,
ha már leszállt a tóra.

Egy pontynak csobban orra;
mit bánja, hadd szaladjon
a pilleszárny-vitorla.

A hattyú lomha tolla,
egy szál, mely elbitangol,
lazán csak száll a tóra.

Nincs más, ki elkotolna,
csak én, e kis kalandon:
„Egy pilleszárny-vitorla
lazán leszállt a tóra.”

Hévízi sóhaj
Félkönyökre dől a völgyben a város.
Tavához
vonszoljuk – fél világ – 
nyavalyánk.
Soknapi robotok 
homokját 
mossák
a gyógyító habok 
csontjainkból.

De hol található
az a tó,

Idill a kastéllyal
Villog az épületékszer,
tűzi le tömzsi torony.
Fürdik a kert is a fényben,
ring korokon fa, bokor.

Ékköve bibliotéka,
pompa a termek ölén.
Festeticsek hagyatéka
terped a domb tetején.

Körben amíg  zakatolgat
köznapi élet, az unt,
tódul a látogatóhad,

illeg előtte a múlt.
S ámul: amott meg a  tónak
száz pici csillaga gyúlt.

mely lelkünk salakját
oldja,
s szint’oly
puhán
dajkálja-óvja
sok gyűrött, buta gócát,
akár Hévíz taván
ringat a víztükör tavirózsát.
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Két tóparti limerick
1.

Dudorul hamburger dombja,
lefekszik eléd a pizza,
hot dogod meredez,
pecsenyét ne keress,
kupi lett a lacikonyha.

2.
Pavilon, pavilon, ezeregy,
nekimész, noha nem keresed.
Csáb ide, csáb oda,
céloz a bóvlija.
Lemerül – ha talál – a zsebed.

Zalai képeslapok

Őszi Zala

Hullámzik a zalai táj,
szikráztat meleg színeket.
Habjain csónakot dobál,
mélázó tekintetemet.
Bordó, piros, barna, sárga – 
ma felvidít e tarkaság.
Holnap – tudom – mindez már a 
hűvös szürkeségbe vált.

Kehida

Pipázva az ámbituson
ámulna a haza bölcse,
mennyi kincset rejtegetett
szűkebb pátriája földje.

Várvölgy

Várak völgyén, hegyek öblén
békés fészek,
erdők őrzik a nyugalmat,
csendességet,
a vad vihar néha mégis
idetéved.

Rezi vára, Tátika vára és a Sztúpa

Három hegyek összenéznek
méltósággal, nem beszélnek.
Kettő: Meleg-hegy s Tátika
fején ősi romkorona.
Kovácsi-hegyet lenézték,
hát keletről hozta ékét.
s most a Sztúpát ragyogtatja
a rátarti várromokra.

Hévíz

A természet feltálalta,
gőzölög, kínálja magát:
fáradt testtel tódul hozzá,
hét határból népes család.

Keszthely

Kinyílt kagyló tóparti fövenyen,
gyöngye barokk kastély, százados egyetem,
s homokszem benne az életem.


