
nemsokat kértem csakegykis munkát
közhelyicélra minekvagyunkhát
felügyeskednia sokkicsi zászlót
semmia költség miaza száldrót
csimpánzkodni a nyélreharapva
fel a póznán araszrólaraszra
egycsavarás a kombifogóval
vanmég valami óhajvagy sóhaj
nincs akkortessék máris lobognak
mint egy gém karcsú nyakána tollak
ezvoltam volna büszkén hahagyják
ki megünnepli az ünnep nagyját
de nemez történt egyszó mint százszó
nemlett belöllem zászlóvalmászó

*

háborúba mentem ha végelesz jövök
kérdihogy orosz jöne vagy megin török
jó erős cipőt vegyek óva int anyám
sa váltás melegalsó ittne hagyjamám

a háború nem kis dolog vér folyik fiam
és nincs meszelt plafon az ember felrian
legbékésebb álmából ami létezik
és szemével elláta csillagos egig

háborúban nincsen hagymánsütött tojás
vakarózó kutya meg kotkodácsolás
sakkor hova megyek mostan a határra
smelyikre merakkor arrafelől várna

snefelejtsem mondani a századosnak
felkell róni kikés hogylettek halottak
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snefelejtsem átadni az üdvözletét
shogy a szeme végig rajta lesz mindakét

*

ezelőtta tüntetés előtt
minden tüntetést egybevéve
sem láttamilyenszép tüntetőt
a többitüntető csak nézte
sperszeén együtta többivel
csaknéztüknéztük ahogy tüntet
pontúgy ahogyan tüntetnikell
sa belsőzsebben a szívünket
tapogattuk hogy megvane még
shogyez azúje vagyarégi
azigazolvány hanemelég
sa legszebb tüntetőha kéri

*

kiezaköcsög nemismered
egy buzikis lelkiismeret
honnan afaszomból jöttelő
szívózika hülye pöcsvelő
kibaszom nemégetem magam
kié eza szara faszkivan
rúgom bazmeg nézdmeg ittkavar
nálam nem játszika lelkiszar
aztafaszt énsem tudom kié
kié háta kurvaistené

*

oly hidegvan jégazég de mégis olycsodás
tramplibácsi tramplinéni vesznek négytojás
gondolák köröskörül és kondulegy gitár
és vásárolnak százforintér kettővirslipár
húhatorma facsarodik tramplibácsi orr
majdhafagy szól tramplinéni háttudodmikor
szerelmünkhöz kétnegyedhold sárgakiflijár
bortveszünk vörösszinűt legyen ribizlinyár
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szép azeste mondogatják háromutcaszor
hintáztatják ringakis dagadt fülesszatyor
a járdajégen lámpafénye télidélibáb
ahidegnél nemsimíthat érintés simább
sétálunk szatyrunkvan elválaszt és összeköt
ujjaidat szeretném az ujjaim között

*

használt tömeg eladó
velükharcolt bemapó
mindegyszálig veterán
fennis vana vaterán

szívükben szubűritűz
egyse köztük tüntiszűz
szűkretákolt létterű
egykosúttér méretű

nebasszaki pataki
üsse márle valaki
fixazára nincslicit
jelszó zászló implicit.

*

egykéthá essenszét azország ésmost sasszé
ridikül szállvelünk egy büdös ribancé
essenszét kotonok közészorultunk forgás
kifittyen szadokell vagy mazokell a korbács

essenszét háromnégy azéletünk és hátra 
zsebtükör arcradír s ittvan nekünka hátha
sminkvelünk arcrafel kiamell és lábujj
ésdohány szemszitál ne lógjonott a hátulj

essenszét egykéthá atest golyóta húsnak
elhagyja afémhüvelyt skilő felénk a rúzsmag
csend ezüst cipőkanál lengfelettünk nincsmás
ésapró pénzpörög mindegyhogy fej vagy írás

49   OPUS –– 11 –– HORIZONTOK
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éskifut háromnégy amozdulat és toppant
nemizeg pózolunk egy elernyed halottant
úgymarad zeneki fényle csak semmicécót
rogyatérd háromnégyre meghajlunk és kézcsók

*

föntrőlpusztítandó országát felélte
térképetáj zúgó gripfenszáll fölébe
anyári alkonyon átsvunga gépmadár
a sírokközt sírogat valamilyen mihály
élnek itt költőkis valami hűlthelyen
csecsszopók vagyunkmi senkinem bűntelen
afüttyös gyümölcsös aföldbe süppedel
abokor isremeg lábához térdepel
mindenki bakker csak állelőtte süzen
piros zászlókkal gyerekként aggszüzen
szárnya ránkborul sáppasztó éji felleg
hiába jel ujj fojtottszó nem felelnek

*

a szíriuszról jött aszondja itta szír
könnyű így csápokkal áta pengehálón
serendes paszeport se bármilyenpapír
seujjlenyomat csak kacskaringa lábnyom

ésvannake minél távolabbi tervek
hátnyugatra tartok áta nagykutyába
haladjon akkor feltovább szegednek
aztánpest onnattól bécsapálya

*

nincsrajta hús azt etetnikell
acsonton megfolyt fedőzománc
vagy adománybolti bőrtvisel
nyakrabő szemére lóg a ránc

és diónyi ököllel mellét
verve sárga virágport köhög
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bordadüböng dönga selyemrét 
afákon erdei ördögök

maricsu két babafej térdet
két kis koponyát üta fűbe
döfa nap egy tücsköt eléget
ittzeng még azutolsó cürrje

hajára afű feltekereg
az ujjaa földrepedésben
maricsu viráglesz megered
kapaszkodik lábujjgyökéren

*

hónap nemgyüvök dógozni főnök
szerdalesz tudja látogatásvan
elhajintom a régi cipőmöt
szandát húzok széplegyéka lábam

sütöttem bogácsát a gyereknek
viszekegy üveg hubita gyámnak
úgyfogták svitték ela szerettet 
minta sintéra mojzes kutyámat

bóteladó lesz eladaz mindent
okosan szereti azta gyámot
dea szivébe énvagyok ittbent
ésa bótjába majd odajárok

*

mesevan templom most neharangj
Maricsu guggola patak fölött
ajkátnyújtja a barnavarangy
cipőnyi szája rámcsücsörög

szörötlök mondja mérne hagynám
mindenem ócska senkivagyok
csak ülökitt a seggemi hagymán
lógnak ölelés végi tagok
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átköltözök erről a száraz
földről a híg sárgamederbe
nászi csókjával összenyálaz
bimbam mostvagyok megteremtve

*

kirángatják az összesfiókot
mindennap eljönnek ésmatatnak
száll sárganyáluk sakárha pókok
szőnék függönybe borulaz ablak

kotorásznak a zoknis dobozban
ottvana szőrükaz ágytakarón
a borzasecset a földre koppan
minta szappanúgy fogya valóm

aJeden kutyámis egyre kisseb
átfér mosmára kerítés lyukán
mint egy ráncokba kötözött kisded
elmászok innen nagyerekutyám

*

minden napot egyenként elkoboznak
hogy majd ezekből épül fel a holnap
az ébredést hogy lehessenek álmok
hajnali kávénk zaccából a látnok

rámás fekete magyar félvért jelent
amint a bekötő úton idelent
a délelőttünket legelve ottáll
aztán böglyöktől hajtva elporozgál

és a delünkből lesz a holnap íve
és tükör által látjuk színről színre
ahogy kövezet lesz a délutánból
az alkony mint a galamb szárnya lángol

és elrejtjük a sötétbe az estét
a párna közös a takaró egyrét
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és itt fürdünk a testünk melegében
ma éjfelig a nap mienk egészen

*

atyám milyencsodás találások vannak
csakmész csak mendegélsz és ottáll azedény 
megörülaz ember mindenféle szarnak
szavatosmargarin vagy nindzsásképregény

egyszer azéletben vanegy selyempapír
kibontod azthiszed valami ötvözet
teste sárgásfehér a kétszeme zafír
akereszthez fogják szürke gyémántszögek

azthiszed tiédlett legalább holnapig
holnapa becsüs majd mondegy kerekszámot
addig nálada belső zsebedben lakik
holnap megveszeda megváltott világot

másnapra seholnincs akáregy edénybe
úgynyúlnak beléd ezúj csodás találás 
azisten valaki másnak areménye
egyizzadt mellenlóg jó ajánlatra várvást

balla dani bezzeg biztonságban élhet
jótízéve réz szerencsepatkót talált
aszondja énígy mindörökké remélek
ésmajd elhajintom ha látok jó halált
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