
Hiányos tájkép

Izzik a kő mert benne vagyunk már ebben a nyárban
skandálta nagyapám mindig ha a határba kivitt
szemben a kis ház maga vakolta vályog csendes
diófa dűlt ereszéhez hűvösbe meneküljünk!
mondta a jelszót és rohantunk máris 
a xxxxxxxxx xxx sz. bánya
azóta bezárt és xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tulajdonába került 
meddőjétől a kertig 
eszembe jut ritka sétáim közben hogy vágta ki
azt a diót már másnap a férfi, aki megvette a házat
nagyapám halála után (kár volt elkótyavetyélni)
xxxxxxxxx xxxxxx volt őrnagyi rangban azóta képviselő
Telerakta házzal a földet
fia se adta alább csak nevét írja máshogy: xxxx xxx néven
védi a tájat szigorúan egy azóta „elcsatolt” xxxx hivatalban
Nincs több játék már se bújócska 
És beljebb a városi Főtér már az se a régi
polgink bizonyos xxxx xxxx úr az egészet mind lekövezte
A xxxx-i Önkörmányzat xx. és xx. számú munkacsoportja
xxxxxx xxxxxx munkavezetővel az élen péntek délben
mind felvonultak a térre és estig a fákat
kivágták a dzsuvát meg elhordták a közfoglalkoztatottak
Krétafehérség és rend van hála az xxxxx  xxxxxxx úrnak
Ellátni végre a tér egyik végétől a másikig akadály nélkül
Fentről csupa térkő az ország
Első haragomban azt kiabáltam, hogy xxx xx xx már az egész
és a táj is olyan mintha xxxxxxxxx és xxxxxx csöndes!
xxxxxxx xxxxxxx, Polgármester úrnak az öccse
volt a generálkivitelezője az ügynek
közeli viszonyban állnak xxxxxxx xxxx Képviselő úrral
akinek xxxxx xxxxxxxx millárdos a barátja
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látott már ilyet ez a Városháza a múltban
amikor kitöröltek ezt azt innen onnan jóakarók
fákat meg embereket úri elvtársi tudománnyal
bár a liget mely akkor innen tértől a határig tartott
hol nagyapám háza is állt
(hűvösbe menekülni)
akkor még zöldbe borult a tavaszra
A reggel rügyezett az a tölgy is
amihez anno kerékpárját kikötözte
S most este csonkja mered csak
Árnyéka alatt mégis hűvös a műkő
ízzó foltokban terjed a nyár

Panaszlevelünket a xxxxx és a xx számú kormányrendeletekre
hivatkozva semmisnek tekinti Dr. xxxxx xxxxxxxx bíró

Cím nélkül (Mulandó), 100x110 cm, olaj, vászon, 2017
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