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ALTCINEVA 
VALAKI MÁS 

Acum ne scăldăm în sîngele zmeului, 
în făptura altora, ca şi astfel să 
fim recunoscuţi 

I. Nimfa 

Într-un brad de şapte soţi 
Peste nori broscoi-netoţi 
Baba Cloanţa vîjîind 
Arde în oglind-argint 

II . Soare, Lună 

Luna-i stinsă-n negru soare 
’n zece unghii iar răsare 

I I I . Broască-iască 

Grija buhii îi broasca 
A cremenii îi iasca 
A dascălului doasca 
A junilor Parasca 

IV. * * * 

Nu-i cine nici pa r t e 
Să te poată scoate 
Rosturi mode trec în val 
Ce urmează e Real 

V. Scenariu 

Ne absoarbe nimicitoare 
Inconştienţa, creşte 
iarba, o ronţăie mielul ceresc 
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VI. Icoană cu îmbrăţ işare 

Tînţari siamezi s-ar frînge 
Spre două zdrenţe de sînge 
Am tălpile prinse în ţ inte 
în braţe-mi strîns v-aş cuprinde 

VII . U- iuu ! 

Suflă p ra fur i cloanţa rea 
Crîşma bună-i vai de ea 
Cumetr i ţa-n beri se spală 
Schimbare socială 

Addenda: 
Bal de băieţi 

Ia tă băieţ imea-n bal 
Ceai de puşt i bal-canibal 
Nu se fumează nici se bea 
Mănînc-un omuleţ de nea 

SABAT 
BOSZORKÁNYSZOMBAT 

Lămîi cu mutrişoare zbîrcite 
pîndesc în geam hămesite 

dau onorul băţoase pe d rum 
unt făină zahăr ceai săpun 

o maşină de spălat se smiorcăie 
un ciolan de porc se zbenguie 

ape nou-născute se văicăresc 
în t renul gros călători se-mbulzesc 
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ochelarii au mereu vise oarbe 
mături le dau singure din labe 

GORGONA 
GORGÓ 

Vă spun, sînt fără vină, f i indcă: 
nu ştiu acei ce mor, dar în zadar 
eu îi privesc 
în fa ţă . 
Doar dacă, vai, la r îndul lor, 
privesc şi ei în ochii mei 
abia atunci mor ei. 
De frică. 

ŞTIREA MORŢII 
A GYÁSZHÍR 

năvălind în căldura nefirească de octombrie 
unde se rupe a după-amiezii pif t ie străvezie 
destinatarul îşi pr inde fa ţa în palme 
se ascunde după un văl şiroind, din gură 

ca nuci rostogolite îi zuruie 
cuvinte, şi fiecare fuge pe pămînt 
din fa ţa raţiunii şi amintirii 
în clocot venind ceată imensă, 

în f runtea lor cel mort , tot ce-a făcut şi spus, 
cum a trăi t neîntrerupt , cum s-a ţesut 
însuşi în alţii, cum sens în el şi-a af lat 
materie cît un of ta t , şi cum plescăind 
timpul se închide şi se deschide în urmă-i şi-n fată-i 
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şi al amintirii pîlc toropit 
îl încheie s tupoarea. 
Rămas singur în după-amiază dest inatarul 
încet îşi revine. 
Altfel decît pînă acum a t răi t . 

MICĂ SERENADĂ 
KIS ÉJI ZENE 

Vermouth Cinzano Blanc 
Vermouth Cinzano Rouge 
Vermouth Martini Blanc 
Vermouth Martini Rouge 

SEARĂ 
ESTE 

Untura doarme înfofolită, 
cra t i ţa cu drag o îmbrăţişează. 
Soba ţ ipă uşor şi f lacăra 
îşi ui tă l imba scoasă, at î t de somnoroasă-i. 

ÎN F I E C A R E NOAPTE 
MINDEN ÉJJEL 

Noapte de noapte, pînă dimineaţa, 
îmi păzesc papucii, dorm lîngă ei. 
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Pijamaua nu-mi cunoaşte faţa, 
noapte de noapte, în mătasea ei. 

PENSULĂ 
ECSET 

Transformă lumea în pete, 
pînă se-nmoaie-n cîntec, cătinel, 
În vise-i vacă blîndă 
şi linge pînza ca pe un viţel. 

S E P T E M B R I E 
SZEPTEMBER 

În septembrie fiecare 
încheie cu haina 
mai mul tă căldură. 
Deşi septembrie gîndeşte 
un ferăstrău care 
înfulecă şi, clocotind, 
un ceaun 
cu magiun. 

DIFUZOR 
HANGSZÓRÓ 

Difuzorul 
doar de necaz ur lă! 
că nu poate face gură. 
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OGLINDA 
TÜKÖR 

În real i tate pare să nu existe. 
Cel pu ţ in ea 
nu simte c-ar fi în v ia ţă : 
în fiecare zi trebuie să asiste 
cum se îmbracă fetele 
şi-i rîd în fa ţă . 

PLANTĂ AGĂŢĂTOARE 
FUTÓNÖVÉNY 

Despre sine poate să afirme 
că drumul i s-a terminat , 
nu mai are cum să se agaţe. 
Iar cînd a fost să privească 
în jos, pr ima oară, a observat 
că nu mai ştie (de pe aţe) 
cum se coboară. 

BICI 
OSTOR 

Încolăcit în cui, 
lung, creşte un bici. 
De-aici, p îndeş te vremea 
cînd va gusta din carnea fiecui. 
În valuri fr ica dă năvală, 
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se-neacă ţ ipătu-mi în gură : 
mi-e teamă, nu de lovitură, 
dar, de-aş fi bici, 
prin mine cîte nu s-ar f ace?! 

JOC 
JÁTÉK 

Întotdeauna jocul este un pic serios, 
în lucruri serioase şi un pic de joacă. 
Pe tocilă cuţi tul se joacă, 
abia în carne se ia în serios. 

LALELE 
TULIPÁNOK 

Sînt prea simţitoare lalelele: 
la orice adiere clatină capul, vibrează. 
Ce s-jar face însă de s-ar da o lege 
să le mîncăm la amiază? 

FLORI 
VIRÁGOK 

Au sunat . Aşa au int ra t 
florile în casă. Adică în vază. 
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Au privi t împrejur . Le-a plăcut aici în locuinţă, 
as ta le-a preocupat şi altceva mai impor tant 
n-a fost, în nici o pr ivinţă . 

Dar se obişnuiseră că 
înfloresc 
cum doresc, 
şi aici, iată, 
în fiece zi, fiecare e pu ţ in retezată. 
Visele lor sînt tunse, 
în fiece dimineaţă, puse în apă de gheaţă, 
s înt for ţa te să înflorească proaspăt , cu pof tă . 

Şi s-au să tura t . 
Nici admiraţ ia nu le-a mai t rebuit . 
Deja detestă 
camerele astea luminoase. 
De ură nici p a r f u m n-au mai dat . 
Au complotat şi s-au ofilit. 

LEGUME, F L O R I 
ZÖLDSÉG, VIRÁG 

Roşii gelatinoase 
plutesc prin fa ţa soarelui, 
căpşuni ridaţi , zbîrciţi 
albicioşi 
se zbat în compot, 
o garoafă albă suflînd vis 
se întinde, singură de tot . 

La balul de fete se-adună, se-adună. 

Curg şi se strîng, sîsîie, 
Zîzîie — dospesc — şuşotesc 
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în vase, pe poli ţe; 
gloriosul dafin, acoperind peştele, 
răsaduri vii, gelatinoase vine 
cresc împrejur. 

Seara, pînă la pa t omul se furişează. 

NIMB DE LUNĂ, S F Î R Ş I T DE IARNĂ 
HOLDUDVAR, DICSFÉNY, TÉLUTÓ 

Tot mai aproape de oraş 
cercul lupilor, urşilor 
ciori fleşcăraie copilă 

cu dinţi iernoşi 

Abur şi frig îmi prind inima 
Bruma 
unei dureri străine 

Omizi uriaşe şchiopate prin negru 
fum oastea furnicilor porni tă la 
drum costelive în cocine 
animale cu privirile goale 
în lumină de p lumb în noapte 
în zamă de cazarmă 
violonişti în f rac zboară 
într-o cîrnăţoasă pr imăvară 
o, Invocaţie, pogoară! 

Nu poate mintea cuprinde: o 
har tă nouă în palme se desfăşoară 
pielea în jupoi pe regiuni 
har ta fizic-a foamei solul 
de lut de netrecut al celor şapte 
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piei: de aici plînsetul 
se întoarce-n cel care sapă 
grotă şi groapă 

o, Invocaţie. 

În ochi 
ieşită din orbite 
atenţie scrutătoare gelatină 
temătoare Semper idem Germen 
în porumbu-ngheţa t pe tulpină 
inscripţie unsuroasă de l ună ; 
s ta ţ ie radio în bu r t ă 
bru ia tă poliglotă fe t i ţă 
care vorbeşte: „Aici 
Grozăvar. Transmitem 
prima emisiune a zilei în limba 
maghiară 

Ora exactă” 

ora unu a sosit ding dong ding 
lămpile se sting Doamna Noastră a venit 
în tu rn iute s-a suit 

La asta porumbeii h îşş! în o mie 
de păr ţ i bucăţ i de lavă cu pene 
se izbiră, sfîrîiră pe caldarîm 

Pe gheaţa goală 
maşinile ţ ipară 

în iesle pr ima rîndunică 
în f rac cînta la vioară 
ison despre Iason şi despre 
lîna de aur din poveste. 
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DANSURI C L U J E N E [STRIGĂTURI DE NUNTĂ] 
KOLOZSVÁRI TÁNCOK [LAKODALMI RIGMUSOK] 

1. Mincinos mi-i dragu’, Doamne, 
Ar muri, trăind, de foame! 
Uiuiuiu — iu iu ! 

2. Mi-aştept mîndruţu’ feeric, 
În eternul în tuner ic! 
Uiuiuiu — iuiu! 

3. Să ne naştem, gaie mare, 
Dac-om avea aprobare! 
Uiuiuiu — iu iu! 

4. Clanţa-clanţ cu foarfeca, 
Strînge-ţi puica potrivea 
Corbu’ pe potr iva t a ! 
Uiuiuiu — iu iu! 

5. Balla îi numele meu, 
Îl pun pe foc dacă v r e u ! 
Uiuiuiu — iu iu! 

6. Ulcioare, la foc săr i ţ i ! 
Acolo joacă moşii-părinţi! 
Uiuiuiu — iuiu! 

7. Ne trecem — au zis — jucînd, 
Dar ca la atac, în r î nd ! 
Uiuiuiu — iu iu! 

GHICIT RĂUTĂCIOS [JOC IUTE] 
GONOSZ JÓSLAT [GYORS TÁNC] 

Var în cap are să-ţi cadă 
Ai să-nveţi pe orbi să vadă 

Pantofii ţi s-or stîlci 
Alţii mai buni nu-i găsi 
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Vîntul te ia nu maşina 
Ia rna te îneacă t ina 

Îţi f rămînţ i , vai, mîinile 
Te ciugulesc grijile 

După moar te plîngi nechezi 
Dar trăi-vei, ai să vezi 

P R I N Ţ U L 
A HERCEG 

Făină de nea ; se coc pogăci ro tunde 
în oraş liniştea scînteiază, 
tace p r in ţu l nenăzdrăvan 
şi boabe ieşite din păs tă i defilează. 

Prinţ-verde trece pe s t rada lor 
în sus, pr int re brazi se ara tă , 
luni clăt inate ard între coarne de 
capră. Noaptea-i înceată. 

Pr in ţu l deschide uşa. Vîntul o izbeşte în urmă-i. 
La capătu l pa tu lu i nimeni nu şade. 
Suflă niţel la f laut pr in ţu l 
apoi îşi doarme prinţ ia . 

BASM 
MESE 

Pîrîiaşe mici, t recătoare 
— după ploaie — un t imp au strălucit , 
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şi precum călătorii pe mare 
un cîntec hămesit au mîrîit . 

Întrebară un copac gros cît o butină, 
dacă are ştire despre apele zvelte. 
Acesta o creangă îşi clătină, 
şi îndată tensiunea prinse să-i salte. 

O rădăcină îşi făcu băi de picioare, 
şi cînd se gîndi că vine poştaşul, 
îşi suflecă ierburile şi cu-o p ia t ră tare 
începu să se frece, aştept înd răvaşul. 

SĂRBĂTOARE POPULARĂ 
NÉPÜNNEPÉLY 

A clinchetit mustul în pahare, 
s-a revărsat carnea de purcel, 
labele i-au ţ ipat înspre cer, 
pîinea a fîlfîit ca un ciucure moale. 

A fost va tă de zahăr, căluşei, mici, 
bărci, muzici fr ipte, mul ţ ime de popor, 
fotografi cu căprioare împăiate, pitici, 
iar pe jos, înflorit, gunoi multicolor. 

Acasă, în oglinzi goale s-au împlinit 
copiile trupurilor prudente . 
Seara, pe străzi, a năboit 
zbînţuiala de suflete adolescente. 

Ghirlandele, de pe la alte serbări, 
le-au trăznit izuri cu osanale lumeşti. 
Ghemuiţi lîngă jar, pe frigări, 
se încălzeau cîţiva peşti. 
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RUGĂ P E N T R U CĂLDURĂ 
IMÁDSÁG MELEGÉRT 

Azi e sărbătoare 
şi în prăvălie 
cum s tă team la r înd 
căldură aştept înd 
am surîs 
dar în prăvălie n-aveau cum să ştie 
de ce surîd tocmai la r înd 

mă bucuram rîzînd 
că în marea prăvălie 
eram at î t de mul ţ i la r înd 
dar-mi-te pe pămîn t 
în prăvălii 
cît de mulţ i om fi acum la r înd. 

VIAŢĂ 

ÉLET 

Cu vaporul n-am fost încă 
doar legănarea-i a a juns la mine. 
Balaurul nu l-am văzut vreodată, 
i se aduce însă ţeasta re tezată . 

Prea des şi repede se întîmplă lucrur i ; 
s-a risipit demult şi bietul om, 
a mai rămas în cuier un pal ton. 
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PRIMĂVARĂ, 1967 
TAVASZ 1967 

Furtunoasă-i pr imăvara, ca răceala, 
fulgi de petale în priviri se-ngînă. 
Apa îmi f reamătă zgrăbunţi pe mînă, 
şi-abia de-mi mai suport înflăcăreala. 

Pe pian, aiurea, pasc notele împrăşt iate , 
pe Pămînt se scuipă cît nici nu crezi, 
iarba năpădeşte aprig, vacile-n cirezi, 
cozi noi şi-au pus, mai curate. 

Cîmpul de flori parcă-i un dric t ras de o loază, 
iar păsăretul cloncăne, scuturat de sunete, 
mă bucur şi eu de pr imăvară, 
cămila de oază. 

POVESTE D E S P R E L A P T E L E BĂTUT ŞI D E S P R E EDUCATOARE 
MESE AZ ALUDTTEJRŐL ÉS AZ ÓVÓNÉNIRŐL 

deci Comisia de Număra t Voturi 
(pe atunci exista aşa ceva!) toa tă ziua 
a număra t voturi , cred. 
Şi au fost în totdeauna destule 
ridicări de mîini, buletine, blablatine. 
Au adunat grămadă voturile cele mul te 
Comisia cu mîini şi picioare a năpădi t pe ele, 
nici nu puteai să te mişti de at î ţ ia nu-nu-uri 
dar şi mai şi de puzderia de da-da. 
E plictisitor să numeri, recunosc. 
Şi astfel Comisia a recurs la un şiretlic. 
A descins. Şi pe loc 
a inventariat to t 

83 



ce pu tea fi găsit ca da. 
Pe s t rada Francisc David *, grupa mare, 
merge cu educatoarea să bea lapte bă tu t 

Şi, ţ ipînd, o a r a t ă : 
Ea e ! 

A U G U S T 
AUGUSZTUS 

August 
plin de izul de mus t , 
în ape calde 
peştii se umflă . 
În august , deodată, stejarii tineri 
în demni ta te mai cresc. 

În t imp ce-i t rag pe toţ i după mine, 
pe sus, stele buimace pufnesc, se stropşesc. 

IDILĂ 
IDILL 

Coridoarelor înnoadă-le cozile. 
Sirena mugeşte s-o mulgă zorile. 
Şi r îul deasemeni cu zgomot soseşte. 

În al şobolanilor fort doar un ţ ipăt de s t ra jă , 
În h a m b a r tăcerea învineţindu-se pe podea. 
La radio ascult Noaptea. 
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VICTORIE 
GYŐZELEM 

Bătălia dura deja de trei zile 
şi păsări flămînde pe leşuri năvăleau roi. 
Totul era acoperit de grele cadavre 
cu drag îmbrăţ işate de noroi. 

În apropiere apa curge ca de obicei 
şi ziua merge înainte, nu stă de-a curmeziş. 
Şi-ar împleti coarnele luna 
şi seara ar şovăi, înainte de a coborî pe furiş? 

Amurgul s-a scurs şi-s nesfîrşit de mulţ i 
pe cîmp, roată, întinşi la pămînt . 
S-au măcinat toate armele, hainele 
oasele s-au amestecat în apă şi vînt . 

Pe scoarţa copacilor împuşcaţi curge răşină 
ţîşneşte al dimineţii miros susurător. 
Cine pierdu şi cine oare muri învingător? — 
se tot întreba, singur, Domnul la t r ibună. 

CE B I N E 
MILYEN JÓ 

Tristeţea — ca şi maşina bl indată — 
dacă explodează distruge în ea şi t rupul . 
Ce bine că-i pace 
şi eu strig degeaba 
ca o precupeaţă la ultimul peşte. 
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MAŞINĂRIA 
A MASINA 

Acest mehanizm bine uns 
poate fi scos din casă. Pe scări 
în jos nu e uşor. Dar 
iată s t r a d a ! Trece de-a lungul 
pufăind, pînă în staţie întrebuinţează 
pe r înd articulaţiile inferioare, acolo 
stă. Îl rezemi de un copac. 
Şi, dacă autobuzul vine, îl aburci 
pe cele cîteva scări, pr in t re vreo cîteva 
sute de oameni. Să-l sprijini nu trebuie, 
aşa, îndesat între t rupur i , s tă 
şi singur, art iculaţ ia de sus 
o poţi descleşta. Deschide un geam 
şi astfel vă pute ţ i t ranspor ta pînă la s taţ ia 
finală. Nu-i tîrziu niciodată 
să te mişt i pînă la clădirea pla tă , 
din capătul străzii, por ta ru l 
duce două degete 
la chipiu, aşa a fost învă ţa t să fie respectuos 
cu maşinăria ta . Şi o 
pun la t reabă. Nu se plînge. Doar te blestemă. 
N-o mai du nicăieri a l t ăda tă . 

D O U Ă D A N S U R I 
KÉT TÁNC 

Încet 

Reînviu. Precum vîntul . 
Pr inde viaţă . Prinde. E viu. 
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Repede 

Poate cineva m-a răsucit 
Şi asupră-mi aprinde — instinct şi staul, 
suflă din foc sulf şi mentă . 
Poate. Se joacă doar cu mine, 
Raza mă-nşiră pe fir. Lama. 
Spre mine, ochiul atent , privirea a tentă . 
Dar şi eu mă u i t ; în Ochi tocmai in t ru . 

POVESTESC CE F E L DE RĂZBOI 
ELMONDOM MILYEN HÁBORÚ 

Liniştea precum podul şi sub el mine 
frica grenadă amorsată în p u m n 
t impul hăţiş ascunzător e acum — 
calmul, revoluţionar exilat 

(mai m-ai iubit şi a l tădată?) 

prăbuşire 
pe piept lacăt enorm 
roşu, un zero începe şirul de numere 

şi încă în aer de arzi 
pe pămînt nu moar te a junge: 
spuză fericită 

De lungi, tă răgănate minu te 
fulgerul se deschide 

Versul se dezbracă, tăcere se alege de el. 
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ÎN AL CĂRUI CORP MĂRI 
KINEK TESTÉBEN TENGEREK 

Anotimpuri se deschid 
cu pocnet sec de lalele 
Încet mă dezleg 
mă dezleagă cei care pleacă 

Închegatele paralele 

Sîngele-şi urmează căile măsura te 
Soare de gheaţă înoată încet 
în şuvoiul de oameni cu ochi holbaţi 

În copac nu mişcă nici îndurare 
Sînt scurtă şi fără cruţare 
închisă-ntr-un singur epitet 

ÎN MLAŞTINA LUI N O I E M B R I E 
NOVEMBER MOCSARÁBAN 

Contopite parce de lună 
Imagini alunecate însîngerate 
bărci din piei de viţel Noapte cu sevă 
de floare De moliciunea gîtului zgarde 
În globii ochilor rotindu-se albe 
o lună plină cu flacără arde 
Obiectul dragostei străluce se sparge 
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