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FEKETE  VINCE 
 

Hondáját ugratja 
 

Nyalják az égen a fékvizet 
kecses pitbullok, vérebek, 
megannyi expressz-évtized, 
még tegnapról – már félmerev – 
várja, csak azt, hogy megfizetsz, 
s fölötted tort ül vagy törvényt, 
mi meg ... vagy tán meg sem történt. 

 
Még könnyű esti jéghideg 
a bőrruhán és sisakon, 
a gesztenyésné ellibeg, 
átvág a szél a standokon, 
és kardlapozva hinti meg 
– hiába máz, puder, festék – 
rozsdával kólgörlők testét. 

 
Latrok suhannak nesztelen, 
kergettetik, ki kergetett, 
nem veszi senki észre, nem, 
ki elbukik, ki elveszett. 

 
Holdfény vált át a pléhtetőn, 
istennél rezzen kártyalap: 
„csupán csak én, én láttalak!” 

 
A fémzene szaggatva szól, 
s a pult mögött egy várva várt 
szálló portása áthajol, 
szeme mint könnyű bárka jár, 
és szájszögében bamba folt, 
ahogy a pénzt számolja át. 

 
S a pult mögött az óra jár... 
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A Mester. Fiaihoz 
 

Komisz légy, becsvágyó, rideg, 
kaparj, kapaszkodj száz körömmel, 
taposs, tiporj lázzal, örömmel, 
ne szánj, s ne szánjon senki meg! 
 
Bonyodalmak, sikerecskék... 
Eh! Tömd hasad meg osztrigával! 
Élj! Pénzt gyűjts! Légy dosztig avval, 
s lakájok, pincérek lessék, 
ha int kezed, szád kérdezett. 
 
Sziszegj, lebegj a kéj dagályán, 
ringj vendéglői lomha gályán, 
s ne keltsék szíves híredet! 
 
Szarvat rakj minden férj fejére, 
szemednek mind ki kedve-kénye, 
szilaj botodra döfjed azt! 
 
Pogány légy, vad, könyörtelen, 
elillansz úgyis, mint a fing. 
Trónjáról Belzebúb kacsint. 
 
S te? Ragyogsz a gödörbe' lenn. 
 
 

A Jóisten a hintaszékbõl 
TETTEDRE HÍVÁS 

 
Szemed vizében úsztatott, 
hogy villog – nézte – lent a kék, 
míg rángott rajtad, s kapkodott 
levegőért egy szőke gép. 
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Hogy dőltél be te ostoba? 
Böködje, hogy tolva-tolja, 
úgy nyomkodtad magad oda, 
mint éhszomjú komszomolka 
combjai zamatos közét. 
S míg nyelv szánkázott testeden, 
duzzadt golyói döngölték 
farod, s te hánytad, esztelen! 
 
De mit beszélek? Kurvákkal 
s latrokkal tökeink teli. 
Vártam rád vodkával, rákkal. 
 
De vége, asszonyom! El- 
   felejtheti! 


