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PETÕCZ ANDRÁS 

Kalapos istenek 
 
Azt mondják sokan, hogy nagyon 
szerelmesek, és olyankor kalapot 
viselnek, ha nagyon szerelmesek 
az istenek. 
 
Tegnap láttam egy kalapos istent. 
 
Azt is mondják, hogy megszenvedik  
ezt a nagy szerelmet az emberek, 
mert olyankor, ha szerelmesek, 
nem figyelnek rájuk az istenek. 
 
Hát most aztán kijutott. 
 
Azt a sok-sok dörgedelmet! 
Meg lángolást! Emésztő tűz 
ez a szenvedély, és mind 
annyiunkat messzire űz. 
 
Az egyik kikapós kalapos isten 
talán azt mondja egyszer, hogy 
elég legyen ebből a sok szerelemből! 
és akkor fellélegzik kicsit az ember. 
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Háború körkapcsolásban 
 
Fáradt vagyok, bedőlök az ágyba, 
alvás előtt még belenézek 
a háború-körkapcsolásba, 
nehogy alulinformált legyek. 
 
Az asszony nem szól rám, a 
gyerek sem üvölt, mintha 
tudná, hogy világhelyzet van 
végre, és jár az a kis pihenés. 
 
Azt mondják, már a szomszédban 
is lőnek. És azt is mondják, elkez 
dődött a le. És hogy a szomszéd már 
ki is ennek ürügyén a fél rokonságot. 
 
Nem tudom, igaz-e az, amit az em 
berek beszélnek. Én csak nézem 
a tévén a fényeket, és élvezem, 

hogy a bombázóknak gyönyörű a teste. 
 

Háborúra készül a tök kopasz barátom 
 
A tök kopasz barátom rohan 
az utcán, nem 
liheg, merthogy jó a kondíciója, 
sportol ugyan 
is a tök kopasz barátom, edzi a 
testét, így 
aztán távol áll tőle minden lihe 
gés, de 
különösen mostanság nem liheg 
a tök kopasz 
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barátom, mostanság semmi ilyes 
mi nem 
jellemző rá, merthogy tartalékol 
ja energiáit, 
nem lehet tudni a holnap mit is, 
holnap, ha 
lesz még, nem lehet tudni, hogy mit 
is, ha 
majdan, merthogy mostanság bizony 
talan 
a minden, nem lehet tudni, minden 
esetre 
gyorsan körbelövöldöz a tök kopasz 
barát, 
irtja a mindenkit, ahol éri, ha már 
harc, 
legyen valóban harc is, minden 
képp az 
lenne jó, hogyha harc, akkor legyen 
még harc is, 
 
és akkor mostanság harcol a tök 
kopasz, apró 
léptekkel liheg végig az utcán, és siet 
teti, amit lehet, 
hogy gyorsabban menjen a pusz 
tulásba 
a tök, és akkor majd mindenki 
nek jó lesz. 

 


