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Rántsd szét a mel le den in ge det!
Őrülj meg, üvöl tözz, in te gess.

Tépd le a szűk laj bid gomb ja it!
Jó sold meg ve lük, hol jobb, túl vagy itt.

Rúgd le, sutty! lá bad ról a ci pőd!
To vább ne ural ja az időd.

Dobd el a ka la pod s fe je det!
Ne saj náld, ví vód tál ele get.

Nyak ken dőd röptessed ma gas ba!
Szár nyal jon időd del csa pong va.

Old jad meg a po ros szan dá lod.
Las súbb lesz éle ted, meg lá tod.

Vé gül majd dobd sut ba a tes ted!
Ha a lel ked bá tor lesz, s el en ged.

Odes  sza
S ak kor rá dőlt a nagy hul lám ra,
a perc fö löt te csu pa kék,
a ten ge ris ten vi szi, do bál ja,
buk dá csol: ned ves usza dék.

A ho mok ban hagy ta fa lá bát.
Ap ró obe liszk re – ép pen rá lát:
nyug ágya ol da lán he ver.
Mel let te a bőr he ve der.

Es te új ra lát ja a vá rost,
hol az ő em lék mű ve áll: 
rajt’ a ci rill be tűk: 

– hí zott ru ha te tűk –
s mel let te szo bor-lány vár ott –;
bé kés e szoc re ál.
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Úgy meg sül  lyedt,
hogy a te me tő jé be in gyen be lép hetsz
(gye re kek nek, ka to nák nak féláron).
Te rét temp lom oszt ja ket té,
fel ső ré szén Fu tu ris ta Pis ta sze ces  szi ós szob rai,
az Al-téren meg gye rek kocs ma,
s át já ró ve zet a szu lák kal 
be ve tett föl dek fe lé.
A füs tö lő kór ház kor ma a sí rok ba hullt,
lizoltól bűz lött itt a vi rág,
de még tán Palach is meg til tot ta vol na, 
hogy ha lá la után el ham vas  szák.
A csa lá di vil la utol só tár gya
egy fa ülő kés ke rá mia tál.
A sár ga réz kor lá tot már én kép zel tem hoz zá,
ezen szer tor náz tam büntiből,
s ami eb ben a ko pár ház ban ma radt:
a ka zán ban jó pár ma rék ha mu.

S a gyá rak ban még sö tét ben is
a fény rab szol gái vol tak.

1 Humpolec – vá ros Dél-Cseh or szág ban.
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