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KisvárosKisvárosKisvárosKisváros    
    

Tegnap megállít az utcán valaki, 
azt mondja, meghív egy kis 
                                     álldogálásra, 
ide, a kultúrsarokra, a fa alá, hol 
van egy kis árnyék, mondom, jó, épp 
meg akartam állani én is, csak éppen 
viccet ne mondjon, arra kértem,  
                                          nehezen 
egyezett bele, mert ő vicces ember, 
tisztázzuk, hogyan is állunk 
egészségileg, egészen jól állunk 
mind a ketten itt a kultúrsarkon, 
hol van egy kis árnyék, meséli aztán, 
hogy ő reájött, mi az alapja 
a társadalomnak, szerinte két 
hatalmas oszlopon nyugszik a  
                                       társadalom, 
az egyik a spenót, 
a másik a spiné, mert ugye 
enni kell előbb, s csak utána 
van kedve az embernek 
szétnézni maga körül, ma ünnep 
van éppen, ilyenkor ugye át 
szokták adni az állami kitüntetéseket, 

ne porosodjanak ott a 
fiókban, legjobb, ha minden nap 
megeszünk egy almát az angolok 
szerint, mert kidobja az orvosokat 
a családból az alma, olyan 
nagy az ő hatalma, de még 
jobb, ha célozni is tudunk 
vele, mondom, azért ne éppen 
innen célozzunk, a kultúrsarokról, 
hol van egy kis árnyék, 
mert jőni talál valaki errefelé, majd 
mehetünk DNS-vizsgálatra mind 
a ketten, hogy kiderítsék, 
melyikünk követte el a csúnya 
tettet, ússzuk meg valahogy 
ezt a napot, az újság szerint 
holnaptól változik 
az időjárás, csupa árnyék 
lesz mindenfelé, vehetünk 
valami melegebb ruhát 
magunkra, mert jönnek 
a hitvány, locspocs idők. 

 

Az ideges szoborAz ideges szoborAz ideges szoborAz ideges szobor    
    

Csak tekints reám, 
úgy, elmenőben, 
nincs, amit nézni rajtam, 
nyújtsd a kezed, hogy 
eltaszíthassam magamtól, 
kérdezz valamit, hogy legyen 
amire ne válaszoljak, 
szólj hozzám, hogy 
ne figyeljek oda, 
felejts el engem, hogy 
jussak eszedbe néha, 

hagyjál el engem, hogy 
futhassak utánad, 
ne hagyj el engem, 
kivel veszekednék, 
legyél vidám, hogy 
kedved elronthassam, 
ne vedd el a kedvem, 
ha bánatos vagyok, 
különben is, mit vársz 
egy ideges szobortól? 
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Példának okáértPéldának okáértPéldának okáértPéldának okáért    
    

Nem dobja el a csikket, 
elejti inkább, szándékosan. 
És megy tovább, tisztán, erkölcsileg. 
Példának okáért. 

Mert így ejtenek el téged is, 
véletlenül, de szándékosan. 
És mennek tovább, tisztán, erkölcsileg. 
Példának okáért. 

 

Nézzétek, úgy jövökNézzétek, úgy jövökNézzétek, úgy jövökNézzétek, úgy jövök    
    

Nézzétek, úgy jövök, 
csatakosan, 
mintha a világ bajával 
lett volna dolgom, 
az az igazság, sokszor 
le kellett hajolnom, 
mert örök 
problémámmal, 
a cipőfűzőmmel bajmolódtam, 
többé nem teszem ki a lábam 
Európából, pedig jó lenne már 

a friss levegő, el kellene menni innen, 
az erősek közül, hol elázott zászlók 
suhintanak felém, hízott, 
pirosló arcokba ütközöm, 
s érzem, 
közöny borít be egészen, 
kibújni nem tudok alóla, 
úgy kellene elmenni, szépen, 
mint ahogy a hidegbe kitett 
mosott ruhákról a vízcsepp 
hull alá csöndben a hóra. 

  

Uborkát tett el télireUborkát tett el télireUborkát tett el télireUborkát tett el télire    
 

Milyen szép idő van, 
néhány játékos, ártatlan felhő 
sétál csupán az égen, 
milyen szép temetésem lenne most, 
eljönnének idegenek is talán, 
a szomszéd faluból, 
semmi sár az utakon, 
semmi havas eső, ilyesmi, 
mennyit panaszkodtak a népek, 
régi temetések idején, 
hogy cipőjük talpára rátapadt 
a sárga temetői sár, 
s hogy köhögtek egész héten át 
a múltkori temetés után, 
igaz, a pap is hibás volt azért, 
minek kell annyit beszélni 
hitvány időben, bezzeg, 

amikor szép idő volt, 
sietett ő is haza, 
persze, hogy hibás volt, 
mondták többen is, 
régi temetések idején, 
milyen szép idő van, 
néhány játékos, ártatlan felhő 
sétál csupán az égen, 
milyen szép temetésem lenne most, 
elkísérhetnének passzióból is, 
annyi séta senkinek nem árt, 
talán akadna egy-két rokon, 
ki megdicsérne engem, 
mekkora okosság volt bennem, 
hogy megválasztottam 
temetésem napját, 
másokra gondoltam, 
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midőn kitűztem ezt a szép napot, 
ha már élni nem tudott másokért, 
tette nagy volt a meghalásban, 
milyen szép idő van, 
néhány játékos, ártatlan felhő 
sétál csupán az égen, 

milyen szép temetésem lenne most, 
de lám, nincs szerencsém, 
mint annyiszor, 
elszalasztom ezt a szép napot, 
telefonált anyám, 
uborkát tett el télire.

 

Görbe szegGörbe szegGörbe szegGörbe szeg    
 

Levelem nem jött, 
nem jött levelem. 
 

Tudom, ha üres a láda, 
mi van emögött, 
kimentem a garanciából, 
nem számolnak velem. 
 

Ilyen a vénség, 
a vénség ilyen: 
 

görbe szeg, 
eldobná az ember, 
de nézi még, amit az emlék 
körbe szeg. 

 
 

Láttam a holnapotLáttam a holnapotLáttam a holnapotLáttam a holnapot    
 

Láttam a holnapot, 
húszéves lehetett, ép, erős, 
nem volt még gyáva, se hős, 
időnkint köpött jó nagyot, 
megcélozva egy fényes cölöpöt, 
ment az utcán azzal a lépéssel, 
amit apjától örökölt, 
föl nem fogható ép ésszel, 
miért és merre megy, 
vállán nagy táska ringott, 
abból árulta a bingót. 

 


