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Véres hav ak ,

Havat ettem az éjjel, juldoklón,
véres havat. Mondtátok, színezi majd
a torkomból feltöro vinnyogásokat;
ez itt a Duna jege, foncsora nincs még,
csak színe a földieperéi's az ott,
ki fej nélkül úszkál, pisztácia.
Nem ily ötórai teára hívtál,
kurva madonnám, s tálalni' Dél-Európát
nem ilylavórban! Ez itte.gy sz~rb láb,
ott horvát kar, magyar
szemgolyó. Nem ily 'b,ékérevagy tunk
hetvenegy nyarán, midon Csurgón
harsogattuk fogunk közt a vérpiros
dinnyét annyian, furcsa nevuek, .
nem ily' Duna-medencét,
rég kidöglött palicsi tóval, eszéki
halászlét sok vérvörös laskával;
ott ,hol volt még hely, "nol fölolvashatol",
Tom már csak a vers és a város;~s hullabuz!
Dicso avangárdjaim;'ím, idótök' eljöve!
Nyelv, mint kocsonyába való,
kitép178immár. Nem kell rágódni többé
"modern" emberi beszéden:
géppuskák makogják",dalaitokat.
Csak a szegények, legyene~ parasztok,
költok, .némulni sem tudó színészek,
k~k hanyatt vágódnak, most, tUdjiík,
mily szertartás szerint temettetik oket el.
Lázasan, a legmélyebb alázattal
nyetem" a véres havat, torkom fölsebzi
egy-egy csontszilánk~ de nem ai - fojtogat:
Nyugat kellett '1iékü1ik,'aj-Bizáncban?
Tessék, itt a friss hó, terítve kés-villa-géppisztoly,
villásreggelizzetek e' pimaszul iíruló-becsap6
tág és szép Európa ~ge alatt!
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Jómadárdal
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Atszáll valaki fölöttem,
madárember tán, szárnya ring,
most veszítünk valakit el,
s nem lelünk helyébe
új, jó madarat megint.
Fö1.ágaskodokutánanézni:
mérete koponyányi,
ki e~ln8 ,még EI~íUCszorosban,
megné:mi :"1Wtt fiitek'szárnyán
koponyák mint szállnak el.
Verdessen hát d~daZ-Töpte
a krumplífészkekbol sömör
lcobakfJkként is mi,wiik,tovaroppenó
Nagy Ertelem, tömör Dac,
mig csecsemá-álmíndok' sírnak
venyige-pokróCok alatt.
A "nagyság"átka eget kér
töppedtségünk csak vállingetek;
vátkngben., büszke férjiak;' ,

kik tudják azt is: a halak
mikor rakják ikráik le.. .
Valahol majd ikráztdk-e?
T'u.dom,,' a bo~z ,1W.fI1!-semmiség
sem jegyzi, hogy meg vagyunk,
mmmogfi, ~m törodik. azzal sem:
koponyank - tuJaido~unk.
HoLtak,QpZlepkédzi~ megannyi,
k~ nyüvenc; ,8 épkézZcib ~t aLig liheg.
Le1f.M-erés még átke'ni itt
erdél3liboLMiD«enségme~?
Ha ~m, 1wt nem. De QZ88m
mindegy, mint eszniek
köröm lCw:ül."GondoZtam,

-Itogyh4 1áz4dtmk még,
'legatábblányom idvezt11

építésztanoncké1i.t - Kol()zsvárott,
hoZgllertyát gyújt épp a holtakért;
~ mert építeni ninc$ mit itt tovdbb,

,,~l,atok rá,Tajt~l vén
,kut,y4kl; vinnllantásaUokat

meghan~o 'még it$ marad,
clUpánszép silrénll8.1
s kob4kjaring majd. tova el,
város-óljaitok
kihunyó fift:lljeletveL



Egyszeru
" '

Meri 'kebZ,flre li~tegen mentem,
s találtalak még betegebben,
megvirradt lázban égo orcád,
6vlak hát, kicmny Magyarország.

Mennyi bigottság; s' mennyi átkot
ont abroszodra külkocsmátok,

hol lumpol, rabol, vagy csak szájt tát
csökött néped, kis Magyarország.

A Nagy Söntésben sokan állnak,
s tán szíved sorsán muzsikálnak,
de ginre, koncra les a zsebrák,
szánlak, 6, kicsiny Magyarország. '

S kik éldelnek csak csirkelábon,
azok lesik fönn merre álom-
kószál a jövo-meno j6szág.
GyötÖTlek, árva Magyarország.

Ha éhes voltam, ennem adtál,
ha fáztam, hittel betakartál,
de takar6mat elloptátok,
8 1n4.1An.eme kis.Magyarországot.

~rdélyi vornék, malomkO,~
nyakamban, 'Úszni így tanultam,
s világtengerénvérem átráng,
véled, te tutaj-Magyarország -
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