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Lektori levél 
 
Szia Feri! 
 
De kár, hogy nem ismertük egymást személyesen! Ilyen az én formám… 
Mindég megkésve érnek el az értékek. 
Egy baráti, alkotótársi kérésnek teszek most eleget. 
Lektorálnom kell a megjelenı poszthumusz / egy frászt, hiszen Te ÉLSZ!/ 
verseskötetedet. 
A felfedezésre váró költı – Te lennél az? 
Nekem olybá tőnik, hogy Te már vagy. Nincs mit felfedezi. 
Verseidet olvasva az elsı perctıl fogva belém ivódtak a szavak. 
Tudod, a mai kor gyermekeként, a mobiltelefonomon van az internet. Késı este 
kaptam a jelzést, hogy e-mailben megérkeztek a verseid. Nézzem át ıket, ha idım 
engedi. 
Belenéztem és a kijelzı adta lehetıségek közt azonnal rabul ejtettek soraid. Nem 
tudtam abbahagyni. 
Töltıre kellett tenni a telót, nehogy lemerüljön és csak olvastam, olvastam bele az 
éjszakába. 
Jó kötet! 
Engedélyezem. – Nihil Obstat – nincs ellenvetésem! 
Kívánom, hogy fedezzenek fel minél többen! 
Számomra Te már örök lenyomat vagy az irodalom Szent Veronika kendıjén. 
Zemplénbıl jöttél. Sok  nemzeti kincsünk jött Zemplénbıl… úgy látszik ez egy 
ilyen klímájú hely. 
Jó szokáshoz híven szeretünk hasonlítgatni. Hát legyen! 
Néha úgy érzem, hogy Jeszenyin, néha pedig tiszta Mick Jagger szavai, 
szimbolikája rejtızködik verseid mögött. Persze ez csak amolyan erıltetett 
mintha… 
„Mi maradt mára? Aprópénz még egy piára” – írod. Üzenet 2012. olvasóihoz, akik 
rég elvesztek az értéktelenségek útvesztıiben. 
Örülök, hogy verseiddel értékmutató útjelzıvé váltál. 
Segíts minket odaföntrıl Feri! 
Segítsd kiinni a ” csordultig telt pohárt”. 
 
Budapest, 2012. március 14. 
                                                                                               Üdv. 

Lektorod, Balkay László 
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Umhauser Ferenc 
(1957-2002) 

 
Odaadó, gondoskodó férj és családapa, hőséges, igaz szívő barát, aki emelt fıvel 
tudott végigmenni a „fájdalmak parazsán” amit a sors útjára, hintett. 
Amikor kínozta, gyötörte az izületeiben uralkodó, kérlelhetetlen betegség. Akár 
egy kegyetlen-mindig virrasztó „király” tornyosult napjai felett, de ı nem térdelt le 
és nem hajtott fejet. 
Fogta kalapácsát és ment szeretett zempléni hegyeihez dacolva fizikai létét minden 
lépésnél próbára tevı mélységeikkel és magasságaikkal, hogy kiáshassa szívének 
oly kedves kristályait; hány ember csodálhatta ıket és hány embernek nyújtott 
segítı kezet, jó szót?... 
 

Kistóth Karolina 
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Umhauser Ferenc 
1957-2002 

 
 
Édesanyja és nagyanyja nevelte. Egy lánytestvére van. Villamos ipari 
szakközépiskolában érettségizett. Autoimmun betegsége 18-20 éves 
kora táján kezdıdött. Zemplénben, Pálházán élt családjával. 
Házasságából két fia született.  
Verset, regényt, novellát, színdarabot írt; emellett rajongott zempléni 
tájért, az ásványokért, hatalmas mennyiségő érdekes ásványt győjtött 
össze a Zemplénben. 
Az Észak Magyarország c. újságban jelent meg cikke, versei; a 
Magyar Rádióban elhangzott néhány verse; az X-Magazin science 
fiction jellegő írásait közölte. 
Megtanult web-lapot készíteni, haláláig majdnem teljesen ı vitte 
netre a http://www.zempleni-figyelo.hu lapot. 
Az AltaVista keresıben számos helyen található róla adat, 
ásványairól bemutató; íme néhány elérési hely: 
http://www.extra.hu/kristalomania/tartalom/tartalom.html?ExtraPop
Up=0e5ed4c744f09d7bd5ece11d261d893a 
http://konyvtar.scifi.hu/xmagazin/x9710.htm 
http://konyvtar.scifi.hu/viszokay/nu.htm 
2002-ben mőtéti beavatkozásból lábadozva váratlanul embóliát 
kapott és meghalt. 
 
 
[a közölt internetes lapok elérése a 2002-es állapotot mutatja] 
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Barátom, Umhauser Ferenc… 
 
… írom. Barátom, Umhauser… hiszen már sok éve halott, mégis csak így tudom 
leírni, jelen idıben. 
Barátságunk kezdetekor ı már vagy tizenöt-húsz éve írt. Pálházáról 
Sátoraljaújhelyre dolgozni bejáró felesége hozta-vitte Ferkó írásait az 
ismerısöknek, barátoknak. Nekem is. 
Elsı találkozásom Umhauser Ferenc írásával, regényével annyira megkapó volt, 
hogy belefeledkezvén az olvasásba, elfeledtem az idıt, és egész délután, egész 
éjszaka olvasnom kellett a magával ragadó fordulatos, izgalmas, és itt-ott nevetésre 
fakasztó történetet. Ilyen találkozásom valamikor Rejtı Jenı Elıretolt 
helyırségével volt — bár Umhauser nem utánozta Rejtıt, de sajátságos stílusa 
mégis erre a könyvre rezgett vissza. 
Ferkó betegsége miatt elég erısen helyhez volt kötve, így a lassan bıvülı baráti 
kör inkább ıt látogatta pálházai otthonukban. Abban a kellemes családi házban 
mindenki jól érezte magát, ha kilátogatott az íróhoz, az ásványgyőjtıhöz, a 
baráthoz. 
Ferkó bénulásos betegsége ellenére, vagy talán épp azért, hogy mégis a lehetı 
legtöbbet mozogjon, ásványok iránti vonzalmának engedve bejárta Zemplén tájait, 
kıgyőjtı helyeit. Családjával, barátaival, ilyen barátja volt a kövezésben és aztán 
az írásban Korim László. 

Irodalmi pályázatokra is írt, a sikertelenségek egyike után keletkezett a Kit lehet 
ma írónak nevezni Magyarországon? címő írása. Sikerei (is) voltak, így az X-
magazin pályázatán, illetve pályázat nélkül is a szerkesztık több alkalommal 
beválogatták a lapba (ez a lap azóta megszőnt) 

Otthon, igyekezett — mivel bénulásos betegsége igen fiatal korban nyugdíjba 
kényszerítette —, fizikai erejéhez képest hasznossá tenni magát. Amit csak lehetett 
ellátott a háztartásban, hogy feleségét mentesítse az otthon munkák egy része alól. 

Kapcsolatba került Törı Gábor sárospataki tanárral (aki akkoriban a Gábor 
Dénes Fıiskola kihelyezett tagozatán tanított Sátoraljaújhelyen), és aki egy 
alapítványon belül támogatta mozgássérültek számítógépes képzést, illetve 
számítógéphez jutását. Ekkor kezdıdött el a webes-munka tanulása, és hamarosan 
Ferkó szerkesztette a http://www.zempleni-figyelo.hu lapot, ami az elmúlt idıkben 
akadozott és most van újjáépülıben. Jelenlegi szerkesztıje [2002-ben!] (fıiskolai 
informatikai végzettségő: Estók Ferenc) sok elemet Umhausertıl visz tovább, saját 
bevallása szerint maga sem tudná jobban megcsinálni. 

Az írások… magam részérıl elfogult vagyok Umhauser Ferenc írásait illetıen. 
Aki személyesen nem ismerte, az, biztosan másként ítéli meg, hiszen nem élhette 
meg azt a vibráló, ötletes, „valami mást” kisugárzó emberrel való találkozást. 

Betegsége azonban megállíthatatlanul haladt rossz irányba, s ennek kapcsán 
került sor mőtétre, ami mozgásának kötöttségét oldotta. 
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Részletek néhány netes levelébıl: 
 
Kedves Judit! 
A pályázatokkal meg már tele a tök nevő kúszónövény indahálózatán kanyargó 
cifra isten-nyiladék! Velem semmi érdekes, most nyakig vagyok a munkába, a 
lapon is, és kint a portán is, de egyikkel sem úgy haladok, mint szeretném. 
Üdv! 
Ha kicsit összeszedettebb leszek írok többet, és valamivel talán normálisabbat. 
Még egyszer fáklyás körment, meg minden! 
Franz. 
 
Egyik mőtétje után írta: 
Helló Judit! Helló László! 
Szerencsére már túl vagyok a bicskán és jól is vagyok, majd írok bıvebben. 
nektek is minden jót! 
Üdv Feri! 
 
Aztán 2002.03.31-én az utolsó hír feleségétıl: 
Szomorú hírt kell közölnöm veled. Tegnap délután Ferkó meghalt. 
Üdv Piroska 
 
Barátom, Umhauser Ferenc… írom most is, mert a visszatekintésekben a szomorú 
tény után felbukkan Umhauser Ferkó színes, szikrázó egyénisége, ami vissza-
visszaköszön így például az alábbi levélben is: 
 
Kis gond volt a gépemmel, és mint mindig, ha valami baja van, azt hittem, hogy 
vírus, és nem mertem míg a gyerek át nem vizsgálta, írni, hogy nehogy másnak is 
elküldjem. Amúgy jól vagyunk, a Karácsonyi Jókívánságot lekéstem, de annál 
Boldogabb és Sikeresebb Új évet Kívánunk nektek! 
Franz von + Borda 
 
Utóirat: Holnap Megyünk Szigetszentmiklósra, másodikán gyüszmékelünk vissza, 
ha Pest nevő nagy faluba bécsámborognánk, mert lın ott egy sógorom, és egy 
unokanıvérem is ...akkor bármi megtörténhet, és nem is. 
 
Fogadjátok szeretettel virtuálisan olvasható köteteit 
 
Budapest, 2012. március 15. 

Fetykó Judit 
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A felfedezését váró költı 
 
Néhány jó barát sejti csak 
stigmáimat, 
hogy mit jelentenek 
a lelkembe vert szegek. 
Tehetség vagy ırület 
viselnem kell keresztemet, 
le nem rakhatom, 
génjeimben hordozom 
s ha nyomja már a 
vállamat, 
a kocsma egy kis 
enyhet ad. 
Ad? 
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Apám 
 
Tizenhárom év homályán, 
az alkohol lila mámorán 
hősítı ametisztként 
talán képünk feldereng elıtted, 
gyerekeké, kik apa nélkül nıttek. 
A fájdalom megérint, 
tudatod romjain hat át, 
de semmit nem tehetsz, 
tehetetlen bábként sodródsz, 
az alkohol béklyóba vert 
s mint vérszomjas állat 
– mivé az ember is válhat – 
veti magát a könnyő prédára: 
erıd maradékára, 
mit zsibbasztó árokparti éjek 
s rémes lidércek 
még szét nem téptek. 
Apám! 
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Nem kötnek… 
 
Nem kötnek szabályok, stílus, 
nem kell mások levetett ruhája, 
általam elnyőtt göncökben 
a saját utamat járom. 
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A hitetlen 
 
Imádkoznék én, csak látnám, 
hogy aki hisz üdvözül, 
a bőnös elnyeri a méltó büntetését. 
Látom Káin gyóntat épp, 
Ábelre ütik a szégyen bélyegét. 
Sámson sántán  és bénán 
italra kéreget, 
Délilla áldást oszt, 
a kurvák  fehér ruhában, 
szemlesütve térdepelnek az oltár elıtt. 
Putifárné megkövezteti Zsuzsánnát, 
a nyálcsurgató vének  
Lótot avatják szentté,  
papnık a lányai. 
Salamon Jóbtól kér tanácsot. 
Noé nem épít bárkát, 
rentábilisabb egy kupleráj. 
Sóbálvánnyá válnak az igazak, 
Szodoma és Gomorra fölvirágzik, 
Ninive a példakép. 
Jónástól hányingere lesz a cetnek, 
ı most a legmenıbb lemezlovas. 
Lucifer a Földet kiveszi gebinbe, 
Isten ül a babérjain, 
nem hullik könnye értünk. 
Mindenekfelett a profit! 
A nyomor meg álmodik. 
Meddig még, 
s miért?
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Újra e dallam! 
 
Dúdolom halkan. 
Halkan, hogy hangodat 
halljam ... 
Fogynak bántó, gyors napok, 
elfutnak mint tolvajok. 
Fiatalságunk , erınk,  
álmaink hová lettek? 
Álmatlanok az éjjelek, 
s a nappal oly rideg. 
Bánt a csend  
és bánt a hang. 
Némán, üvöltve, 
halkan, 
halkan, hogy hangodat 
halljam. 
Újra e dallam, 
mint ırület kereng 
köröttem. 
A csend kiált 
s én hallgatok, 
hallgatok... 
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Depresszió 
 
Szörnyő teher az értelem, 
ha semmittevésre kárhoztatva 
önmagát emészti fel. 
 
(Óh szent együgyőség!) 
 

 
 

 
Függelék az elıbbihez 
 
Ép elmém teljes birtokában soha nem voltam. 
Mindig épp egy pici hiányzott, hogy normális 
s épp annyi, hogy ırült legyek. 
 
(Aki rest gondolkodni, annak erıs a hite.) 
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Évek 
 
Az évek 
mint fölkopaszodó 
göcsörtös fák, 
hiába új tavasz, 
ritkább a lomb, 
lanyhább a vágy. 
Fölsóhajtanak 
a meghőlt kövek, 
télgyötörte fák: 
Új tavasz! 
Új tavasz, 
régi vágy, 
valahogy mégis, 
mégis 
más. 
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Önarckép 
 
Fölismered az arcom? 
A kuszát, a szétesıt, 
a fiatalos álmot 
a ráncokká győrt 
évek mögött? 
A tudás morzsáit 
a semmi ködébe veszve, 
a kétségbeesetten kapaszkodót, 
a reménytelent, az elveszettet 
Fölismered-e? 
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Metamorfózis 
 
Kiknek eddig elveik voltak, 
most a hitüket teszik kirakatba. 
Trágárszájú istenkáromlókból 
hirtelen hogyan lettek 
vakbuzgó keresztények? 
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Verseim 
 
Verseim 
árnyékban nıtt, 
fény felé kandikáló, 
sápadt, szimpla-kis virágok. 
Egy csöpp remény, 
mint harmatcseppek, 
ezernyi kétség, 
szürkébe hajló árnyalatnyi kék. 
Keserédes, bús dalok. 
Felemásak, 
mint én vagyok. 
Harsány jókedv, 
de kioltja 
a hétköznapok nyőge, piszka. 
Ám fellobban néha 
s váratlanul a felszínre tör, 
a meghunyászkodó, fáradt, 
magátvonszoló álarc mögül 
a szilaj életöröm. 
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Egy  hóhér  sírjára 
 
Föl kellet akasztanom 
a csirkefogókat, 
a végén a legnagyobbat: 
fölakasztottam magamat. 
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A múltam… 
 
A múltam eladtam, 
a mával visszaélek. 
Ködbe vesznek a holnapok. 
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Performens 
 
A múlt a semmibe hullt, 
a jelen fölemészt, 
a jövı távolba vész. 
Megölöm magam 
lassan, apránként, 
ahogy múlnak a napok, 
én is elfogyok. 
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Ezredvég 
 
A Föld keserő epében fortyog, 
elszabadult a vérgızös harag. 
Az aranyfej a porba hullt, 
az ércváll még hadakozik, 
a győlölet kiontotta vérben 
mállik már az agyag. 
E lélegzetvételnyi csendben, 
mikor földereng a béke illúziója, 
egy pillantást rám is vess! 
Nem öltem, nem törnek életemre, 
a szörnyőségek tébolyult korában 
csöndes sziget e hely. 
 
Nevetségesnek hatnak gondjaim, 
mégis úgy érzem hiányzik valami, 
hiábavalónak tőnik életem, 
mikor százezreknek mása sincs, 
minden percük rettegés. 
Biztos kező az orvlövész. 
A történelem körbejár 
s az ember nem tanul: 
„Fogat fogért, szemet szemért.” 
Üres a szív, véres a kéz, 
az értelem kihuny, 
csak a győlölet ég. 
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Még mindig hülyének néznek minket 
 
Hát föllángolt újra 
az izmusok háborúja. 
Új szónok, új vezér, 
a szabadság már térdig ér! 
 
A mélyben lent csak hallgatunk, 
mások mossák most agyunk, 
kioktat és lekezel, 
kit a habarék felvetett! 
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Techno (lazán) 
 
Írni és olvasni nem nagyon tudok, 
de kurvajól áll fejemen a bézból-sapka! 
A szókincsem széles, mint a látóköröm, 
csak a piszok sok a körmöm alatt, 
az piszok sok ... 
Mit rinyálsz? Mit rinyázol? 
Görcsölsz? Görcsölsz? 
Agyilag zokni vagy? 
Nézd meg én milyen faszalaza vagyok! 
Nem kell hozzá más csak techno, techno 
technokol... 
de kurvajól áll fejemen a bézból-sapka! 

 



 27

 
 
 
Rendszerváltás 
 
Felcicomázott dög 
puffadt, rothadó belekkel 
az exhumált demokrácia. 
Szétmálló teste bőzös nedvein 
tenyésznek nyőként az izmusok, 
rezisztens politikobacilusok. 
 
Új tıke ébred, régi győlölet, 
önmagába záródik a körmenet. 
Gusztustalan e föltámadás, 
ha folytatódik a rothadás! 
Ha már nyálkás-nyúlós tetem, 
jobb ha a hideg veremben pihen. 
 
Remélem mégis tévedek, 
lesz egy igaz körmenet, 
Virágvasárnap, Pünkösd, 
orgonaillatot hoz a szél, 
a halott nyugszik, az élı él. 
(– Pihenne ı „Béke poraira”, 
de nem engedik, újratemetik!) 



 28

 
 
 
74 ..., 84 ..., 94 ...? 
 
A jövı múlt álommonstrummá szépül, 
pilléreire szerény való, álmaink romja épül. 
A bálványok ledılnek, a hangyát eltiporja a gond, 
az idıtlen térben a nap is épphogy csak felragyog. 
Messzeségbe kéklı, hétköznap tépte álmok 
most tegyek, – vagy tegyek rátok? 
 
A születés csodás dolog, 
ahogyan egy új szív feldobog, 
de egyben végsı üzenet... 
 
Mond mit ér a szélben kavargó porszem, 
arcomon gördülı könnyem, 
egy porszem, egy csillag, 
a tegnap, a holnap? 
Múlékony álom az életed, 
a szétfolyó idı csak játszik veled. 
 
Az évek hordaléka: 
villanó, kis szentjánosbogár fények, 
szürke porszemek mi rád tapadt, 
a sok mindenbıl összehordott 
tegzes ház alatt csak törékeny lárva vagy. 
 
Ránk taposva halad tova 
monoton hétköznapok hosszú sora. 
Úgy érzed elment melletted az élet, 
mint kirakatot, csak kívülrıl nézted. 
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//T    6///   // 
 
Legalább a hülyék boldogok lennének, 
miért emészti ıket a sóvár irigység, 
amikor látják, a tudás nem boldogít. 
Hiába a pénz, ha mások rétje 
mindig zöldebb s csak 
mások felett kék az ég. 



 30

 
 
 

Ima a szemlélıdı Istenhez 
 
Istenem, ha vagy, 
Miért nem hallod a hangom? 
………………………………. 
………………………………. 
Aki bőnök közt él, 
hazug és törtetı... 
Miért kedvesebb a vétkes, 
ha megtért, mint aki sohasem vétkezett? 
Kiált a bőn, hallgat az erény, 
ki sötétben jár, arra hull a fény. 
A jók csendesen, összezárt 
fogakkal húzzák az igát. 
 
Hátunkon ülnek dölyfösen 
mammon papjai, 
vállainkra gondokat raknak 
s könnyezve gyónnak. 
…………………………... 
Az üdvözülés ígéret csak, 
ki jármot vesz nyakába, 
ostorra ébred 
s a végén elkárhozik. 
A bitangok fáradtan megtérnek 
s orrunkra csapják a kaput. 
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Egy Ady-parafrázis 
 
Nyár éjszakán, Európa szélén 
ébred a horda, profitra vágy. 
Madzag és mézes biztosan 
Európa az a ház. 
 
Éjféli hajnal, szörnyő fény ez, 
új nagyja, hite, eszméket ás ki. 
Köpönyeg fordulj! Apám, 
sírodban hallgass! 
 
Koldus, rosszálmú téeszcsés ébred,  
a privatizáció veszett kutyája csahol. 
Az egész táj vad fájdalom, 
a pénzügy valutáért lohol. 
 
Koszos forintok énekelnek 
gonosz, csúfos éneket: 
„Korgó gyomrú magyar proli, 
én is jó lennék neked?” 
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„Miért fáj neked a történelem? 
átírják neked nosza, 
képviselıd lesz a parlamentben, 
szavad soha!” 
 
„Ne félj! A tél meg fog gyötörni, 
képviselıdnek lesz azért 
leánya, pénze, bora! 
S neked ígéretekbıl jéghegyek.” 
 
Mégis, mikor jön a reggel 
s munkahelyed elfújták a szelek, 
szociális segélyért topog, 
egy egész koldussereg 
 
Siratják a semmit, a másét, 
tárca nélküli miniszter magyaráz. 
Nem ezt ígérték, becsapták ıket 
s az alamizsna úgy megaláz. 
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Hagyd az álmot 
 
Hagyd az álmot, hagyd a dalt, 
csakis a pénzre hajts! 
Nyiss kocsmát vagy pizzériát, 
csakis a pénzre hajts! 
Lesz bankszámlád, kocsid, 
„töltött libanyak”, 
mindened lesz, 
csak azt veszted el, 
aki vagy. 
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Elavult 
 
Elavult a kultúra a tudás, 
nem kell! 
Minek költeni rá, 
ott vannak a lexikonok, 
a floppíkon kódolt évezredek, 
csak lapoznod kell 
s ismerni a billentyőzetet, 
az sem baj ha error, 
nyomd a másikat! 
 
Nem kellenek dalnokok! 
Ismételj két buta szótagot! 
Két hang vagy három, 
nem baj ha ismerıs, kopott, 
esetleg mástól lopod. 
 
Nem szükségeltetik tudás, 
elég a vakszerencse, 
bejön a blöff, 
ha van bır a képeden. 
Az audó-videó idióta nemzedék 
úgyis a fejedre lép. 
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Nem kell a vers. 
Minek a rím? 
A menı most obszcén,  
perverz és vad, 
rózsaszín álom, 
nyálas gügyögés. 
 
A csendes ırültek csak örlıdjenek 
tudásuk hiányain, 
s le van szarva az ihlet, 
a szent révület. 
 
Nem boldogít a tudás, 
csakis a pénz! 
Pénz és reklám, 
Reklám és pénz! 
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Vallomás 
 
Szeretlek téged. 
Egyszerő kijelentı mondat, 
hétköznapi, suta. 
Hogyan is mondjam, 
hogy ne legyen negédes, 
elkopott frázis? 
Ismersz már engem, 
szinte a vesémbe látsz, 
nincs titkom, meztelen testem, 
agyam, gondolataim... 
Tudod mennyi alkohol 
hígítja vérem, 
érzed amit érzek, 
mi fáj, mit álmodok 
s mi az miért 
a végén elégek. 
Nélküled nem lennék, 
már felemésztettek volna 
a beteljesületlen vágyak, 
kihunyt remények. 
Te vagy az egyetlen mi teljesült! 
Mindig nyakon ragadsz, 
semmit sem kérsz, 
mindig csak adsz. 
Én is adni szeretnék, 
de félresikerül. 
Elborult agyam mindent szürkébe von... 
A szemed tükrében újraélednek a színek, 
a mosolyodban fény dereng. 
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Nem tudok írni 
s van annyi más dolog 
mit napról-napra halogatok 
A tett helyett poharat szorongatok, 
egyik cigit gyújtom a másik után, 
pedig „le kéne szokni már!” 
Alig várom, hogy cipıd 
koppanjon a járda kövén. 
Munkából jössz s mit tettem én? 
A kutyák csaholva a kapura rontanak, 
belépsz, rám nézel... 
az ismerıs illat, a szokásos szavak, 
végre magamhoz térek, árad a fény. 
Megint tudom, vagyok aki 
nélküled nem lennék ... 
A férfi, a görbe, 
kit irigyelnek így is 
s büszke apa, hisz a két fiú! 
Írtam és írok, mert valami van, 
de ez a valami csak tıled az. 
Szerelmi vallomásnak szántam 
tizenhét évi győrıdés után, 
kórkép lett, egy szeletnyi élet, 
de te megérted ezt. 
Szeretlek. 
Ennyi nem több, nem kevesebb. 
Neked mondjam ezt? 
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Évforduló 
 
A vágy 
még mindig éget, 
ha bırödhöz érek, 
szikrázva sikolt 
gerincemen. 
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Hazudott a múlt 
 
 
Hazudott a múlt, mely szebb jövıt ígért, 
Álom volt a kép, mi vágyainkban élt. 
 
Ha másoké a nı, a jog, 
nem rettent el sok piszok, 
ha az sem bánt, hogy vétkezel, 
a jövıben már nem hiszel. 
 
Néhány gyöngy és annyi szenny. 
Ez itt pokol, de van-e menny? 
Kofák és kupecek kilós áruja lett a holnap, 
kurvák és stricik szerelemrıl papolnak. 
 
Ha jönne mégis fénysugár, 
szemed úgyse hinne már. 
Ülsz a magánytól vérzı csendben 
s még ócskán és törötten, 
még mindig várod ... 
... hisz ócskán és törötten, szemétdombra vetve, 
ha homályos és torz is, de tükör maradtál! 
 
Fintoroghatsz és leköphetsz, 
magadat látod bennem! 
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Humbugista  induló 
 
Naphosszat olvashatsz könyveket, 
képezheted magad, 
beszélhetsz nyelveket 
paraszt maradsz! 
Nekem van papírom! 
Bár elittam már csöpp agyam, 
hogy mi történik a világban 
fogalmam sincs, 
az újság fáraszt, 
a tévé a lelki szegényeké. 
Ki az értelmiségi, 
ha nem én?! 
Nekem véleményem van, 
 
a tiéd plágium, téveszme csak, 
turkálóban vett használtruha. 
Csak reverendában pap a pap. 
Te tudsz, nekem papírom van, 
Én értelmiségi vagyok, 
bár  nincs egy értelmes mondatom, 
ágálhatsz faszi, 
származásod a sárba nyom. 
Ha én kinyögök két szót, 
az tézis és mérvadó. 
Kioktathatlak, lekezelhetlek, 
mondhatom nyugodtan, 
mert nekem papírom van. 
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Lacó képe 
 
Kıbevésett, szögletes arc, 
vörösen lobban a harag, 
de oldódik már, 
az ecset suhan, 
szétfolynak a színek, 
sárgába vált, 
enyhül, 
kristályokat sír 
a nyárimikulás. 
Azt hiszik átverhetik 
ı csendben, némán 
két kézzel szórja kincseit. 
Kuszának tőnı vonalak: 
zöld, barna, kék... 
A vízfesték elmosódó 
foltjai, 
mint életünk: 
elmúló, lemosható, 
hangtalan sikoly. 
Tudva hogy hiába, 
tudva hogy mindegy, 
de az idı tört ívén, 
a bető, a festék 
az egésznek része; 
a perceken átszüremlı 
végtelen, 
a végtelenbıl hasító  
ráérzı fájdalmas tudás, 
kristályokat sír a nyárimikulás. 
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Irigyen szisszentem, 
ahányszor kalapácsa 
földbe mélyedt, 
csillant a kristály, 
lapjain botlott a fény. 
-------------------------- 
Láttam képeit, 
elém terítette lelkét, 
mint díszes, ünnepi szınyeget ... 
Még senkit sem láttam 
ilyen mezítelennek, 
ilyen védtelennek, 
hiába a kıbevésett arc ... 
--------------------------- 
Én is küszködöm, 
próbálkozom, 
sokszor lemaradok, 
de visszanyúlsz, felrángatsz, 
nem hagyod, hogy tespedjek, 
lemaradjak. 
Köszönöm Lacó. 
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Fohász 
 
Uram, csak egy halvány fénysugárt! 
Hogy van kiút, hogy van  tovább! 
Én nem Jób vagyok, 
hogy tőrjek minden sorscsapást, 
hisz te tudod: hitem gyönge, 
mint én vagyok. 
Nem bírom sokáig kétségek, 
újra és újra leporolt álmok között.  
Félek elfogy türelmem, míg gyöngyöt lelek, 
rámszakadó salakhegyek között. 
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Este az udvaron 
 
Este az udvaron állok, 
szívom a bőzrudacskát, 
tücsök cirpel 
a száraz fő között. 
Felnézek a csillagos égre. 
Belém nyilall: 
az idıtlenséget adtuk föl 
e parányi létért! 
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A legszebb vers… 
 
A legszebb vers megírva rég, 
a legszebb nı vén boszorka lett, 
a hısszerelmes impotens, 
szentté avatták a bőnöst, 
a jó megkapta a kötelet, 
Hófehérke felnıtt, 
ı most a gonosz mostoha, 
a királyfi kupiba jár, 
bár ne találkoztak volna soha! 
A törpék úgy felnıttek, 
zeng belé a parlament, 
az óriás meg összement. 
A rossz nık lettek boldogok, 
a szőz lány sajna AIDS-t kapott... 
Lassan minden tönkre megy 
s valami úszik a víz felett. 
Valami úszik a víz felett. 
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A költészet perifériáján 
 
A költészet perifériáján 
a hétköznapok sarát dagasztom. 
Vannak vágyaim s lenne dolgom, 
ma élem föl a holnapot. 
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A hétköznap 
 
Szürke csuhában 
észrevétlen, lopva jött. 
Gondokkal rakottan 
a vállamra ült. 
 
Ha már ott volt, 
agyamba nyúlt. 
Egyenként tépte ki 
a színes álmokat. 
„Nem gyızhetsz le!” 
ráztam meg magam. 
„Ez itt pohár, 
benne bor. 
Lila ködöt 
hörpintek belıle! 
Ez itt toll, 
kék-tiszta álmokba mártom!” 
 
„S itt a szívem... 
a szívem... 
oly ismerısek, 
oly ismerısek e dalok.” 
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Látod ez sem tiéd, 
hasztalan délibáb! 
Olyan vagy, mint a többi  
vagy rosszabb is talán. 
Mit csináltál végig, 
meddig tartott a lendület, 
mi maradt álmaidból? 
 
A napok elfolynak ujjaid közül 
s engem vádolsz, 
hogy álmaid hóhéra vagyok?! 
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Gyónom 
 
Esendı vagyok és gyönge. 
Aprócska bőnökkel 
feszítem meg magam. 
Tudom, hogy fájni fog 
s éget majd a szégyen, 
mégis vétkezem. 
Tudom mi az, mit szabad, 
miért fog háborogni 
a lelkiismeret. 
Rosszabbik énem 
kajánul kacag 
s én ismét vétkezem 
Jó képet szeretnék mutatni, 
bárgyú vigyorral kivillantom 
hiányos fogsorom, 
kérkedve eszemmel 
félmőveltségemet leplezem le. 
Honnan bizalmat várok, gyorsan fölfedem 
mennyire megbízhatatlan vagyok 
s ígéreteim sorra megszegem. 
(Mint macska az egérrel, 
játszik az Én – énvelem.) 
Hiába fogadkozom, 
hiába szánom el magam: 
“Most már igazán!” 
Hőtlen vagyok és csaló, 
becsapom akiket szeretek. 
------------------------------- 
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Ó Uram! 
Én úgy elvesztem, 
míg az igaz utat s önmagam kerestem. 
Az élet útvesztıiben ténferegtem, 
ittam bort s kóstoltam epét, 
a szılıtıkét dühödten kivágtam, 
méhkasba nyúltam mézet orozva, 
a méz ízét rég elfeledtem, 
a méhcsípésektıl ma is ég testem. 
Sót tömtem számba, 
szám hólyagos, nyelvem feldagadt, 
imádkozni megtanultam, 
mégis káromkodom. 
Nagyanyám vakbuzgó keresztény, 
a pap szájáról úgy issza az igét, 
a megkeseredett öregasszony  
mielıtt megszülettem megátkozott: 
„Ez a gyerek meg se szülessen 
vagy legyen nyomorék!” 
Megszülettem mégis, 
ma sem tudom miért. 
Két hétig anyámmal élet 
s halál határán lebegtünk, 
nem volt teje... , 
felnıttem mégis, 
mint szilaj csikó, 
megzabolázhatatlan, vásott kölyök. 
Nıttem mindennek ellenére, 
nyílt értelmem, dagadtak izmaim. 
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Nem kértem bocsánatot, 
hogy élek, 
hogy szeretek élni, 
erıs, egészséges vagyok. 
– Tudtam lennie kell Istennek, 
hisz engem hitre neveltek – 
ha kevés volt a szó, 
segített egy pofon 
s a vasalózsinór. – 
 
A kamaszkor lázadása, 
mikor ellenszegülsz a világnak, 
rájössz rútul becsaptak, 
szemedrıl lehull a hályog 
s hátat fordítasz a hitszegı 
felnıttvilágnak. 
 
Nem szabad hinni a szemnek, a fülnek, 
mindennek mögöttes értelme van! 
Tiltott a tudás gyümölcse, 
hisz a gondolkodni restek erénye a hit. 
Elsüllyed a gyermekkor tündérvilága, 
felnıtt még nem lehetsz 
 
A természettıl vártam vigasztalást, 
hívtak a kövek, bújtattak a fák. 
Ki akartam törni, szétzúzni mindent, 
de újabb falak nıttek köröttem 
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Őzött fájdalmas-részeg lángolás, 
márványbırő, hideg szobrok, 
az ösztönkorbácsolta vágy 
karjába dobtak. 
(– Úgy voltam mint Villon: 
őzött és vonzott, 
magához ölelt s kitaszított a világ.) 
 
Menekültem magam elıl, 
a pohár mélyére néztem, 
nikotinnal fojtottam el sikolyom, 
minél több agysejtem pusztítottam el, 
annál jobban vádolt a maradék. 
Nem éreztem értelmét életemnek 
s megrokkantam épphogy férfi lettem. 
Már csak hibáim voltak, 
erényem egy sem. 
---------------------- 
Akkor jött ı, mikor semmit sem értem. 
Mit látott bennem, miért hitt ı, 
mikor már mindent elvesztettem?! 
A porban feküdtem, ı emelt föl. 
Lassan talpra álltam, bárha nem figyel, 
gyakran lerogyok. 
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Benne nincs rossz, elıítélet, 
megtisztít engem is. 
Van még mit tennie. 
Érzem, újra ember vagyok... 
---------------------------------- 
Nem is neked, 
csak magamnak gyónok, 
embernek, Istennek nem tartozom. 
 
Nagyobb ünnepeken 
szégyenlısen, félszegen 
megállok hátul a templomajtóban, 
hallom az igét, a szót, 
de már nem ér lelkemig. 
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Rossz  idı 
 
Most esik az esı, 
nedves a fő. 
A sár cuppog, ragad. 
A háztetıt érik a komor fellegek. 
Nedvesség, hideg, 
nyomott a hangulat. 
A nyirkossággal alattomban 
a depresszió bekúszik 
az ajtó alatt. 
 



 55

 
 
 

Képeim 
(ha tudnék festeni) 
 
Egy vörös körsíklapon fekete kockatest. 
A kocka élein függök, – fénykéz nyúl felém. 
Fölöttem pók énem félelmekbıl szövi a hálót. 
Én egyformán félek a fénytıl és a sötéttıl. 
Soha nem találok ki. 
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Majd 
 
Emlékeim közt kereslek, 
de keresnem sem kell, 
elı-elıbukkansz 
a „semmi sem történt” 
napok közül. 
A „mi lett volna ha”-k 
csorbítják a mát. 
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Minden nap elégünk 
 
Minden nap elégünk 
a kialudt vágyak tüzében, 
minden nap elmulasztunk valamit, 
a jelen múlt lesz észrevétlen... 
nem vár ránk árnyas kert, 
lomb alatt hősölı, 
megértı apa. 
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Gyalogvers 
 
ÚT, 
     Léptek, 
 Nyomok, 
       Indák, 
          Ujjak, 
        Föld 
          Csírázó mag, 
                          Ébredés. 
           Ébredés, bomlás, 
   Harmatcsepp, 
         Zápor, 
                Villámlás, 
          Szivárvány, 
              Derengés, 
                Szürkület, 
         Sötét. 
            Felhı, 
             Bomlik, 
   Semmivé lesz, 
  Oldódik, 
    Átnyúl, 
Visszahúz, 
    Por, 
          Nyomok, 
           Lábak, 
         Az ÚT. 
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Bársonyos ujjak 
 
Bársonyos ujjak játszanak 
lelked húrjain, 
agyad zsibbadt, 
néma csend, 
csak az ı hangja cseng. 
Ébren álmodsz combok ívérıl 
s ívbe hajlik a gerinc, 
vágtat a vágy, 
az ész pihen. 
Megégsz, fázol, 
sebeket kapsz. 
Egy könnyő csók 
– hervadt szirom –, 
futó mosoly. 
Az idı mindent.., 
mindent magával sodor. 
                 
(Inkább egy perc nagyfeszültség, 
mint száz év közöny!) 
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Régen-volt értékek temetıjében 
 
Régen-volt értékek temetıjében 
koszos forintok a fejfák. 
A madár sem dalol  
már ingyen. 
A szeretet fillérre kimérve, 
a tudás csak hasztalan 
ócska lom, 
ha nem fiaz forintokat. 
Kit érdekel lelked szépsége? 
Lehet púpod, bárgyú, torz pofád, 
ó-lábad és lópofád, 
a szerelmet olcsón megkapod, 
mert az élet ez a rossz lotyó 
minden stricire ránevet, 
a szégyenlıs meg elmehet... 
Elmehet... 
Bolyongj hát! Tudod: 
Ami  fontos az  az út. 
E sivár kivagyiság 
pénzéhes, szürke kis barmai 
bégessenek csak jóllakottan, 
hadd véssék gránitba, márványba 
a nevük, ragadozómadár-kezük 
hadd szorítson több és még több 
Júdásezüstöt görcsösen. 
Hétköznapi, pénzszagú gondok, 
hullámai összecsapnak fölötted... 
Föl ne add! 
A végsı megméretésnél. 
a forintok súlytalan elgurulnak...
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Akinek inge... 
 
Mőég alatt robottehenek polivinilklorid füvet legelnek. 
Minthamővészek minthamőveket remekelnek. Mek! 
Minthakritikusok kultúrszemetet „mővészetté” emelnek, 
igazi mővészt ırültként kezelnek. Mek! 
Valódi barmok, csak kérıdzetek valódi mőszaron, 
most úgysem a kultúra van mősoron! Mek! 
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Az élet sem más 
 
Az élet sem más, mint egy kocsma, 
hol kimérnek néked ezt-azt, 
édeset-keserőt, mint sorsod. 
Te mohón nagyokat kortyolsz, 
bár igazán nem mindig ízlik, 
de itt inni kell, inni! 
…………. 
Nem azért mondom, de hidd el: 
nem minden élet filmsiker. 
Mégis ki kell valahogy bírni, 
hát ezért kell haverom inni. 
Inni és bírni. 
Az élet csak ennyi. 
…………. 
Volt kocsim és házam, 
hittem..., álmodtam néha. 
Mi maradt mára? 
…………. 
Mi maradt mára? 
…………. 
Aprópénz még egy piára. 
…………. 
Aprópénz még egy piára? 
…………. 
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Tegnap rá mertem szólni a srácra, 
erre mit vág pofámba? 
…………. 
Mit vág pofádba? 
…………. 
Fater húzódjon hátra, 
nem kéredzkedtem a világra! 
Hát mit lehet ilyenkor tenni? 
…………. 
Mit lehet ilyenkor tenni? 
…………. 
Egy csöppig kiinni 
a csordultig telt pohárt. 
…………. 
Egy csöppig kiinni 
a csordultig telt pohárt. 
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Mennyi kettétört élet 
 
Mennyi kettétört élet, elvetélt álom! 
Pohárszilánkok a padlón, 
vörösbor nyoma a falon, 
könnyő hab 
a kesernyés sör felett, 
a sarki vegyes nehéz szaga, 
cigarettafüst ... 
Egy régi lánynak az illata! 
A századszor hallott vicc. 
Magam sem értem, 
miért vagyok ma itt. 
Hát nem minden út 
Rómába visz? 
…………. 

 
Nem minden út Rómába visz? 
Néhány jó barát Ránk taposva halad tova 
monoton hétköznapok hosszú sora. 
Úgy érzed elment melletted az élet, 
mint kirakatot csak kívülrıl nézted. 
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Néhány jó barát 
 
Néhány jó barát sejti csak 
stigmáimat, 
hogy mit jelentenek 
a lelkembe vert szegek. 
Tehetség vagy ırület 
viselnem kell keresztemet. 
Le nem rakhatom, 
génjeimben hordozom 
s ha nyomja már a vállamat 
a kocsma némi enyhet ad. 
Ad? 
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A kricsmiben 
 
A kricsmiben van csak demokrácia: 
együtt iszik a cigány, a komcsi, a pap fia, 
a sápot leveszi a csapos, az állam, a maffia. 
İszinte haverok a részegek, 
ezért ütköznek gyakran a nézetek. 
Könnyő feloldani a diszharmóniát: 
csak kérjél haver egy rundó piát! 
Itt megfér rap, operett, sanszon, 
Mindegy, hogy mi, csak hasson. 
Míg az alkohol mámorát élvezed: 
nem lázadsz, 
nem vallasz eretnek nézetet. 
Hát minek a józanész? 
Ég veled! 
A másnap, a másnap, 
mikor fölébredek! 
De most igyunk, 
józanész isten veled! 
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Az idı… harminc felett 
 
Az idı fölgyorsul harminc felett, 
lassan felırli maradék hited. 
Megfakult álmok még kísértenek, 
de újabbak már nincsenek. 
Nincsenek már járomszegek, 
de ırzi még emlékezet. 
Kevés volt a lendület, 
már célba értek a gyıztesek. 
Mégis mi visz tovább: 
becsület, virtus, megszokás? 
Sem az, sem ez. 
Csakis a szesz. 
 
Mégis mi visz tovább: 
becsület, virtus, megszokás? 
Sem az, sem ez. 
Csakis a szesz. 
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Megkopott szerelem 
 
Megkopott szerelem langymelegét ırzöm 
fénylı emléktöredékek között. 
Vérbı gondolatok 
gyújtanak 
új tüzeket, 
ha te lennél a gyönyörő végzet, 
én mindent eldobva 
vétkeznék veled! 
Az ép ész hogy foszlik semmivé 
egy ringó csípı, 
egy kacér mosoly között? 
Lelkembe a bőn költözött. 
Fáj a hőtlenség, fáj a vágy. 
Nincs beteljesülés, nincs feloldozás. 
Néma áhítat, elkapott tekintetek. 
Már csak ennyi jár neked? 
Miért áhítasz új szerelmet? 
Idıvel az is régi lesz, 
a gyönyör elillan, 
a fájdalom marad. 
Hőtlen lehetsz még sokszor, 
hő már többé 
soha. 
 
Hőtlen lehetsz még sokszor, 
hő már többé soha! 
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Öröm vagy bánat 
 
Öröm vagy bánat, csak nyerhetek rajta, 
bár néha már unom a süket dumákat, 
hogy én vagyok a lelki szemetesláda, 
hát jópofát vágok, s egy felest bedobok, 
bedobok egy felest, és jópofát vágok. 
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Rögtön a pohárhoz kapdos 
 
Ha fáradt, feldobott, morcos 
rögtön a pohárhoz kapdos. 
Legyek letörve bárhogy 
én csak húzzam a jármot! 
Gondjaim az égig nınek! 
Istenem! 
Miért teremtettél nınek? 
A férfinak könnyő a dolga, 
neki elsı a kocsma 
s még elvárná tılem az áldott, 
hogy ne ontsam reá az átkot. 
Örüljek, hogy hazatántorgott? 
Fal mint a disznó 
s már hortyog. 
Még motyog: 
Az órát négyre. 
Hát sosem lesz ennek vége?! 
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Magányos farkas 
 
Nem akart senki, senki sem várt. 
Kéretlen-kelletlen világra jöttem 
Szüleim útja csak keresztezte egymást 
s már ketté is vált, 
nekik csak egy epizód volt, 
s én a mellékterméke. 
Hogy ne emlékeztessem rá ıket, 
egy intézetben letettek. 
Megtetszettem néha egy-egy 
gyermektelen házaspárnak, 
de láttam; alig várják, 
hogy a felszínre törjön 
a sok rossz, mi ott lapul 
a lelenc génjeibe rejtve, 
s vittek vissza, 
mint megunt kiskutyát. 
Hányódtam intézetek, 
nevelıszülık között, 
rám csöppent néha egy kis szeretet, 
ettıl életem még keserőbb lett. 
Hogy védekezzek, megkeményedtem, 
magányos farkas lettem. 
Nincsen ısöm, nem lesz utódom, 
Senkihez, semmihez nem tartozom, 
családot nem alapíthatok. 
Reményem emberi életre? 
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Hiába kapaszkodsz, 
a társadalmon kívül rekedsz. 
Rád van sütve a bélyeg: 
intézeti, lelenc! 
Nincs igazság, nincs vigasz. 
Így hát mi marad? 

Így hát mi marad? 

Egy olcsó kis nı, 
egy üveg pia, 
sıt jöhet a drog. 
Le vannak szarva a holnapok! 
A nı sem fontos, 
csak a pia, meg a drog. 
Semmit sem ígérnek a holnapok. 

Semmit sem érnek a holnapok? 
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Üres csillogás 
 
Olcsó vagyok, mindenre kapható. 
Rossz útra sodort a sors. 
Pénz az ember szégyenletes 
találmánya te! 
Pénz az ember szégyenletes 
találmánya te! 
Odaadom érted a testem 
a sok kéjéhes, 
kangörcsben fetrengı hímnek, 
hogy üres csillogást 
kaphassak érted. 
Hogy üres csillogást 
kaphassak érted. 
Lelkem gyertyája 
csonkig égett. 
Ne tudjátok meg 
mit érzek! 
Ne tudjátok meg! 
Ez elviselhetetlen 
s ha el, 
csak úgy, 
ha az ember lánya részeg. 
Ember? 
... 
Lánya? 
... 
Részeg? 
... 
Féreg. 
.. 
Nem én! 
Én nem! 
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Az élet csak játék 
 
Nekem a pénz nem gond, 
nyerek vagy vesztek 
egyre megy. 
Az élet csak játék, 
s van mikor tét. 
Itt nyerünk egy percet, 
ott elvesztjük mind. 
Semmit sem ér 
ha nem nyerek! 
Ha vesztek sem gond, 
legfeljebb elmegyek. 
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Becsaptam az ajtót magam mögött 
 
Ha a tévét leültem nézni 
vagy a sportot olvastam volna, 
a kisebbik elkezdett bıgni, 
mert a nagyobb már nyúzta! 
Vagy jött az asszony, 
hogy szöget verjek a falba, 
levált a cipıje sarka, 
csöpög a csap, folyik a WC. 
Egy percig nem hagytak békén. 
Vettem kabátom, 
becsaptam az ajtót magam mögött, 
lement két nagyfröccs 
s hogy teljen az idı 
leültem zsugázni. 
Ultimat fogták. 
Királyt húztam, ha betlire mentem, 
a durtmarshoz meg pont az hiányzott. 
Ittam még egyet, kevertem újra. 
Jött a ferbli, a fájer, 
huszonegy, póker. 
Mire magamhoz tértem, 
elúszott minden pénzem. 
Ez sem volt elég, 
elvertem azt is, 
mit meg sem kerestem még. 
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Minél jobban szerettem volna 
valamit visszanyerni, 
annál többet vesztettem el. 
Egy nap azt vettem észre: 
nyugodtan nézhetek tévét, 
ha úgy tetszik, olvashatok. 
Nem zavart gyerek, sem asszony, 
mert most ık mentek el. 
Bántott a csönd, kiokádott a ház, 
megint a kocsmában kötöttem ki. 
………. 
Ha vesztesnek születtél; ne játssz! 
Hallgass kibic, ivásra használd pofád! 
Csöndben igyál, ne játssz, 
ha nem tudsz veszíteni. 
Rossz volt a rosszal? 
Szenvedj egyedül! 
Pohár akad? 
Ital is kerül. 
Igyál egyedül! 
Egyedül 
a kocsmában, 
zajban, tömegben, 
mégis egyedül, 
ha már így sikerült. 
Sikerült?! 
Egy pohár, 
aztán még egy. 
A végén mennyibe került? 
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Azt hittem az élet egyszerő 
 
Hogy sürgettem 
az amúgy is gyorsuló idıt! 
Hogy ne más mondja meg 
mikor, mit tegyek. 
Azt hittem az élet egyszerő. 
Ez itt jó, s mi nem, 
az csak rossz lehet. 
Aki dolgozik megél, 
csak a lusta  
vagy tehetetlen elé 
vetik a kegyelemkenyeret. 
A rossz a végén meglakol, 
csak a gyöngék menedéke az alkohol. 
Én naiv, tudatlan gyerek! 
Hittem: 
Az ember szabad, 
szív és ész vezérli tetteit, 
jogai vannak, 
álma szárnyakat ad. 
Szabadság? Jogok? Választás? 
Van jogod: 
villanyszámlát, 
lakbért, OTP-t, adót fizetni. 
Gyermekeid felnevelni, 
halottaid eltemetni. 
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Létfenntartássá alacsonyul léted, 
elkopnak mind a nagybetők. 
Bizony kell az alkohol, 
hogyha már megalkuszol. 
A mókuskerékbıl szabadulsz, 
egyszer holtan majd kihullsz. 
Hogyha mégis megalkuszol, 
ahhoz kell az alkohol. 
…… 
Hogyha mégis megalkuszol, 
ahhoz kell az alkohol. 
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Jövıtlen 
 
Ha volna kocsim és házam, 
az asszony kajával várna, 
futna elém a gyerek, 
nem ülnék itt, mint ezek. 
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Hatvanas 
 
Két évem volt már csak hátra, 
vártam a nyugdíjazásra, 
erre tegnap fenéken rúgtak, 
hát ki ne boruljak, 
s jól be ne rúgjak?! 
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Felszarvazott 
 
Engem megcsalt az asszony, 
homlokomra agancsot ragasztott. 
Most menjek az erdıbe bıgni! 
Nincs erım megölni, 
eljöttem inkább inni. 
Eljöttem inkább inni, 
mert nincs erım megölni. 
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Agglegény 
 
Ha nıs lennék, nem innék 
Vagy nıs lennék: ha nem innék? 
A fene se tudja már, 
mi volt elıbb: 
a tyúk vagy tojás. 
 
A fene sem tudja már, 
mi volt elıbb: 
a tyúk vagy tojás. 
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Többszörösen hátrányos 
 
Többszörösen hátrányos helyzető 
vagyok. 
Számomra drágák 
a drogok, 
persze hogy iszok, 
hisz 
többszörösen hátrányos helyzető vagyok. 
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Az alma, meg fája 
 

Tudják: Az alma, meg fája. 
Ne mondják: 
Nem ütött apjára. 
De csak ha ı is részeg, 
olyankor mindig délceg. 
A rumli után a muter 
mindent helyrerak. 
A pohár mellett kibékülnek a férfiak. 
 
Otthon az asszony elmormolja 
századszor, mint szent imát: 
 
Uram vezesd már haza 
a részeg disznaját! 
Bizisten elmegyek érte! 
A pultra kaparom ki két szemét. 
A szemét! 
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Jó ember? 
 
A gyerek már reszket ha megjön, 
részegen zuhan az ágyba. 
Sörtıl, bagótól bőzlik ruhája. 
Rám lehel, szuszog és nyomkod. 
Még van pofája, azt kérdi: 
jó volt? 
Másnap ha józanon fölkel, 
rám néz, végig simít az ujja. 
Miért bocsájtok meg újra? 
Én védem, mint rendesen: 
ha iszik egy kicsit durva, 
de tulajdonképpen „jóember”. 
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Reményevesztett 
 

…csak feledhetı lenne a tegnap! 
Ne virradna rám már több nap! 
Lélekben térdre esve, 
mint féreg a porban, 
törött gerinccel fetrengı állat. 
... 
Tudat és lét: 
A koldus ereszcsorgás alá tartott 
horpadt bögréje csak. 
Rosszabbat hozhat csak minden nap. 
Üres és sivár, életnek tőnik, 
igaz is félig, hogy valami van, 
de ezt mindenre rá lehet húzni, 
rá is húzzuk, ha kell, ha nem. 
... 
Lélekben térdre esve 
a kocsmába hogyha lépsz be: 
Nyújtod a kezed, 
emeled hangod, 
mintha minden rendbe lenne, 
pedig ott lent, a nagy semmi alatt, 
mint egy korty szesz, illanó mámor 
annyi sem vagy. 
A test ez az álca még látszik, 
de bent kiégett minden, 
üres és fáj, 
ám a szesz még visz tovább. 
Hová a francba? 
Hisz ennél már nincs alább! 
Ennél már nincs alább?! 
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Hard rock  
 
Minek a gitár, ha nincsen húr? 
Minek a lány, ha nem rád vár? 
Minek az ágy, ha nem őz a vágy? 
Minek az ital, ha nem rúgsz be? 
Minek a drog, ha nem élsz vele? 
Minek a tudás, ha nem boldogít? 
Minek a vágy, ha csak bőnbe visz? 
Minek a csillogás, minek a fény? 
Elnyel a sötét, nincsen remény! 
Minek a tőz, minek a parázs? 
Hamuvá omlik, elmúl a varázs. 
Minek az út? Csak körbejársz. 
Születsz a semmibe, álmok közt élsz. 
Mire fölfognád, a végére érsz. 
Minek a holnap, itt van a ma! 
Minek az ital, ha nem rúgsz be? 
Minek a drog, ha nem élsz vele? 
Rózsaszín álom, de sötét az éj. 
A semmibe hullsz, nincsen remény. 
Rózsaszín álom, de sötét az éj. 
A semmibe hullsz, nincsen remény. 
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Valaki voltam 
 
Én kérem valaki voltam 
megmondhatja bárki itt, 
a rendszerváltás padlóra vitt 
s lett az orrom rézkilincs 
s lett az orrom rézkilincs. 
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Fásult 
 
Megkoptak már az ünnepek, 
a tél sem a régi, sem a nyár s az ısz sem, 
a tavasz sem vigasz, 
csak az emlékek fénylenek. 
Nem ad mámort már a bor, 
a szerelem is langymeleg. 
Felnıttek már a gyerekek. 
Az idı lassan bandukol. 
Oly gyorsan múlt el 
az ifjúkor! 
Oly gyorsan múlt el 
az ifjúkor!  
Egyet jelentett egykoron: 
az ágy és a vágy. 
Többre nézek ma már 
egy féldecit 
Egy fél decit többre nézek 
Ma már. 
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A „SCHWARZ” dala  
 
Egy vagyok csupán a sok közül, 
ki érdem nélkül bársonyszékben ül, 
kapaszkodok, ameddig lehet 
benne maradok, 
bár érzem mennyire inog. 
A látszat csal, hogy 
a szócséplés nem hoz profitot. 
Háttér információkon sül a gesztenyém, 
kéz kezet mos, ömlik ám a pénz. 
A tisztesség erénye lehet másoké, 
elég nekem, ha pénzem van elég. 
A tisztesség erénye lehet másoké, 
elég nekem, ha pénzem van elég. 
Az információ eladható. 
Éljen a korrupció! 
Krachból, 
csıdbıl profitálok, 
eszmei síkon alkoholizálok. 

 



 91

 
 
 

A prímás 
 
Nagyapám még válykot vetett, 
teknıt vájt, kosarat, lábtörlıt font. 
Ha megjött a pénzzel 
folyt a pálinka és a bor, 
pattogott, égett a tőz, sült a hús. 
... 
A kanalak kannák ritmusa 
most is véremben dobol. 
Anyámat hallom, ahogy dúdolja 
az ısi dallamot, 
mit népünk Ázsiából hozott. 
Apám büszke tartással járja a táncot, 
szemében különös láng lobog. 
Fénylik csizmája szára, 
ujjával pattint. 
... 
Egybefolyt lelkünk, 
büszkék voltunk, hogy összetartozunk, 
míg tartott a szesz s a szent révület. 
Nem bántott, hogy putriban ébredünk, 
öten alszunk egy dikón, 
ablak helyett újságpapírt zörget a szél, 
a vakaródzó kutyák, a füstszagunk, 
a fáradt, koravén, kócos asszonyok. 
... 
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A házamban egy miniszter hasra esne, 
New Yorkot és Tokiót jobban ismerem, 
mint Szegedet. 
Az asszony alig bír 
a szépségszalonba eltipegni, 
annyi aranyat aggat magára. 
A mellényzsebbıl kifizetném 
ezt az egész bagázst. 
Óh a Devlába! 
Pszichológushoz járok! 
Ha már nem vagyok büszke rá, 
milyen cigány vagyok? 
Hol az a szent révület? 
Reggelenként remegve ébredek, 
érzem a delírium közeleg. 
Lavottát is ez ölte meg. 
Hogy ne remegjenek ujjaim a húrokon 
mindig feltöltöm magam. 
A Stradivárim elsírja minden bánatom, 
újra látom apám szemében a lángot, 
lelkem mélyén anyám dalol, 
újra büszke cigány vagyok. 
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İrült 
 
Tanultam biz én sok okosat, 
a tudás kihasználatlan maradt. 
Nem vérteztem föl a lelkemet, 
hiába az ész, ha a szív vezet. 
Sokat feledtem, azt még tudom: 
nyomorba dönt az alkohol. 
 
A sok bölcsességbıl ez maradt: 
Ki korán kel, nem mind lel aranyat. 
Állítom biztos megélhetésed se lesz, 
ha nem az ész, hanem a szív vezet. 
Elfeledném, de nem tudom: 
nyomorba dönt az alkohol. 
 
„Más feleségét, házát, sem másféle jószágát” 
Nekem szent volt e parancsolat, 
semmit sem ér, ha másnak nem az. 
Falra hányt borsó, írott malaszt. 
Mi a jó és mi a rossz hiába tudom, 
ha nyomorba dönt az alkohol. 
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A sok tézist tetszés szerint tekerheted, 
lehet vaslogikád, hideg fejed, 
mindened elveszítheted, mihelyt 
nem az ész, hanem a szív vezet. 
Én már végkép nem tudom: 
Nyomorba dönt az alkohol? 
Ha már nem a szív, nem is az ész vezet, 
akkor jönnek mind a pótszerek. 
Sárba nyom szellemi vagy fizikai nyomor, 
aztán jön csak az alkohol. 
 
Van sok lény mi embernek látszik, 
mind eszik, alszik, játszik. 
Ez mind Isten teremtménye lenne?! 
A tetvek? Patkányok? Férgek? 
A delíriumban borzadva ráébredsz 
ezek vettek körül téged: 
tetvek, patkányok, férgek. 
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Beteg 
 
Épp testben épp lélek 
mondták a rómaiak, 
én tudom milyen igaz. 
Hogy a test 
vagy a lélek hibája? 
Mindegy már mára, 
mindegy. 
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A „KLOSÁR” dala 
 
Ha az lennék, aki szeretnék, 
nem az lennék, aki most vagyok. 
Ha ott lennék, ahol nem vagyok, 
nem lépnének át a holnapok. 
Ha szeretnének, én is szeretnék, 
nem rossz, talán jó lennék. 
Ha lennének elıttem távlatok! 
Tudnám; a nap rám ragyog. 
Sodor a napok árja, 
megtörténnek velem a dolgok,  
nem élek, csak vagyok. 
Sodor a napok árja, 
megtörténnek velem a dolgok, 
nem élek, csak vagyok. 
Fennkölt érzelmek, magasztos eszmék 
hidegen hagynak, én inkább ennék. 
Korog a gyomrom, nincs egy vasam, 
tudatom beszőkült, mi belefér: 
csak egy szelet kenyér. 
Csak egy szelet kenyér. 
Egy fölfújt hólyag 
pár forintot nyújt felém. 
Hogy elvegyem 
neki van szüksége rá, 
nem nekem. 
Neki van szüksége rá. 
Megszánom, hát elveszem. 
Megszánom, hát elveszem. 
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csak nyőg az élet 
 
Nekem sivár, csak nyőg az élet, 
az orvosok bőne az, hogy még élek. 
Ki hatalmazta fel ıket arra, 
hogy elvitassák halálhoz való jogom? 
Eldobnám e szar semmit, 
mi életnek sem nevezhetı, 
menekülnék, de visszarántanak. 
Nem enged el ez a szarkupac. 
Nem enged el, nem enged el, nem enged el... 
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Az intelligencia-kvóciensem 
 
Az intelligencia-kvóciensem csak mínuszban ér, 
megırülök hidd el: egy csókodért. 
Tudat és lét faramuci dolog, 
boldogtalanok a milliomosok. 
 
Kész röhej bizony ez az élet, 
boldogok csak a lelki szegények. 
Tépem a szám és járom a táncot, 
sehogy sem értem az ırült világot. 
Minek is érteném, a tudás csak vétek. 
Nyugodtan élhetek, ha semmit sem értek. 
Minek is érteném, a tudás csak vétek. 
Nyugodtan élhetek, ha semmit sem értek. 
Ha érteném nem lenne jobb, 
sok tudás sok bajt okoz. 
Törték a fejüket a fizikusok. 
Hirosimára, Nagaszakira mit hozott?! 
Dolgozik az agy, de megáll az ész: 
Az orvosok legnagyobb mőve az AIDS?! 
Dolgozik az agy, de megáll az ész: 
Az orvosok legnagyobb mőve az AIDS?! 
Az interpelláció visszhangja szokott. 
Na mit kennek egymásra ott? 
Süket a dumám, de jár a szám, 
te vagy a bolond, ha hallgatsz rám 
Valamit azért mindenki mond,  
de aki beszél, nem mind bolond. 
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Kész röhej bizony ez az élet, 
boldogok csak a lelki szegények. 
Tépem a szám és járom a táncot, 
sehogy sem értem az ırült világot. 
Minek is érteném, a tudás csak vétek. 
Nyugodtan élhetek, ha semmit sem értek. 
Naná, hogy vedlek, nem kortyolok, 
nem a részegek zazák, hanem a józanok. 
Naná, hogy vedlek, nem kortyolok, 
nem a részegek zazák, hanem a józanok. 
 
Írni és olvasni nem nagyon tudok, 
de kurva jól áll a fejemen a bézból sapka. 
A szókincsem széles, mint látóköröm, 
csak a piszok sok a körmöm alatt, 
az piszok sok... 
Mit rinyálsz? Mit rinyázol? 
Görcsölsz? Görcsölsz? 
Agyilag zokni vagy?  
Nézz rám, milyen FASZALAZA vagyok! 
Nem kell hozzá más csak techno, techno.. 
teknokol. 
De kurva jól áll a fejemen a bézból sapka. 
A magyar honban van számos kocsma, 
kocsmák mélyén asztalok, 
hol kihunynak vágyak, álmok, 
semmibe vesznek holnapok. 
Megcsúfolt álmok, nem várt holnapok... 
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Gyerekek 
 
A faluban dühöng a kultúra, 
elhanyagolt, mint az infrastruktúra. 
Nem számít más, csakis a pénz. 
csakis a pénz! 
Ha többnek akarsz látszani másnál, 
alább ne add egy diplománál! 
Pap légy, orvos vagy beatzenész! 
Esetleg tanár vagy gyógyszerész. 
Esetleg tanár vagy gyógyszerész. 
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Receptre nem adod? 
 
Orvos vagyok, becsülnek is az emberek, 
bár életem néhányszor tönkrement. 
Harmadszor nısültem immáron, 
megint rám jár a járom. 
Most már így ötven felett 
hogy kezdjek új életet? 
Belökök öt-hat felest, 
hét dupla konyakot. 
Receptre nem adod? 
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Kortalan  
 
Olyan, de olyan szerelmes voltam! 
Lehoztam volna a Napot, a Holdat. 
Az asszony azt mondta: 
„Építsünk házat!” 
Hordtam a maltert, a téglát, 
este ájultan zuhantam ágyba, 
reggel irány a gyárba! 
A vonaton terjengett: 
törköly és vegyes szaga. 
A gyár, eszterga, rohanás haza, 
a malter, a tégla. 
Monoton robot, ünnepek nélkül, 
de épült a ház. 
A mester azt mondta: 
„Igyon már fınök!” 
nyeltem egy kortyot 
s délután mentem velük. 
A kocsma, a tégla. 
Nıt a fal és apadt a szesz, 
végre tetı is lett, 
nem tudom hogyan: 
két gyerek. 
OTP, tipegı, tanszerek. 
........ 
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A kisasszonynak orvosi titulus, 
a fiúnak mérnök úr járja. 
Gúnyosan kérdik: 
Fater! Tudod hány agysejtet pusztít el 
minden korty szesz? 

Hány agysejtet pusztít el? 
Túl keveset. 
 
Majd megtudjátok, ha megkérdi 
ugyanezt a ti gyereketek. 

Majd megtudjátok. 
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A balek 
 
Én csak akkor iszom, 
ha problémáim vannak. 
De problémák mindig akadnak. 
Nem tanul, csavarog a gyerek, 
a fınök rám szállt, 
a gyomrom már remeg. 
Zsinnyeg az anyós: 
„élhetetlen, hitvány alak, 
lányom, hogy óvtalak!” 
Az asszony a fal felé fordul, 
a pohár minden nap kicsordul. 

Ha félredugsz vagy lopni mersz, 
te vagy az, ki rajtaveszt. 
Ha fickós vagy? 
Fáradt a nıd. 
Ha kedve lenne 
nincs erıd. 
Csıdtömeg az életed, kezed piáért remeg. 
Csıdtömeg az életed, kezed piáért remeg. 
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A nemzetiségi dala 
 
Zsenyka nye gyakaj me! 
Vetem oda, ha rám jön a bengesz 
s kocsmába indulok. 
Hogy fájt régen; 
Egy faluba beérve, szaladt elém 
a sok gyerek. 
Dro-ó-tozni, fo-ó-tozni, 
fazekat to-ó-dozni! 
Ismerıs még? 
Már más idık járnak, 
nemzeti kisebbség lettem, 
pedig itt, félig magyarnak születtem. 
Békességben éltünk s élnénk ma is: 
cigányok, tótok, magyarok. 
Származás haragra soha nem ok. 
Fatökő politikusok! 
A kocsmában egyformán elvonyítjuk 
a magyar nótát s szlovákot is, 
néha már keveredik. 
Mindenki egyforma itt, 
egyformán megugatnak a kutyák 
hazafelé, ha hajnalodik. 
Zsenyka még vár: 
„Jozsi mért te iszol? 
Jozsi mért te iszol?” 
Miért is? 
Nye razumi. 
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A vándor dala 
 
Fájtak az álmok s a szürke por 
mi rám tapadt. 
A család csak nyőg volt, 
a munka oly monoton, 
nem ígértek semmit a holnapok. 
Fogtam batyum s a vándorbotot, 
szöktem a múlt s a jövı elıl. 
Nem vonzott cél sem távlatok, 
mindegy volt mi jön, mi nem, 
csak ne a régi, a megszokott legyen. 
Visszaköszöntek ismerıs, megszokott helyzetek, 
csalódott, megfásult, mást vágyó emberek. 
Rájöttem mindegy, hol vagyok, 
letettem batyum s a vándorbotot. 
A világ olyan, amilyennek elfogadjuk, 
tılünk függ, mi mennyit ér, 
egy főszál, egy álom, 
a salak, a gyöngy. 
Hiába futsz magad elıl úgyis 
utolér: 
a semmi, a minden, 
a minden mindegy. 
Lehorgonyoztam egy útszéli kocsmában, 
várom a nagy nihilt. 
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E földi lét míg fogva tart, 
e röpke múlandóságot feledteti 
néhány konyak s marihuánás cigi. 
„Az élet egy ribanc, aztán meg meghalunk.” 
Hiába futsz magad elıl úgyis 
utolér: 
a semmi, a minden, 
a minden mindegy. 
Lehorgonyoztam egy útszéli kocsmában, 
várom a nagy nihilt. 
E földi lét míg fogva tart, 
e röpke múlandóságot feledteti 
néhány konyak s marihuánás cigi. 
„Az élet egy ribanc, aztán meg meghalunk.” 
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Inni kell… 
 
Az élet sem jobb mint a kocsma, 
hol kimérnek néked ezt-azt, 
édeset-keserőt, mint sorsod, 
te mohón nagyokat kortyolsz, 
bár nem mindig ízlik, 
de inni kell, inni 
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Csak egy hullámvölgy 
 
Még nem történt visszavonhatatlan, 
a család tőri még. 
Nézz körül! 
Nem rettent a mély, 
mit tükröznek e kiégett tekintetek? 
Ez csak egy hullámvölgy, 
ha nem vigyázol elnyel a szakadék. 
Ez csak egy hullámvölgy, 
ha nem vigyázol elnyel a szakadék. 
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Utolsó stáció 
 
Gyulladt a hörgım, gyulladt a májam. 
A családot szétpiáltam. 
Nincs már mit veszítenem, 
hát még egy sört ide nekem! 
Nincs már mit veszítenem, 
hát még egy sört ide nekem! 

Részegség lila köd, 
úgy jó ha belökök. 
Részegség, lila köd 
úgy jó ha belökök? 
 
Az élet más mint a kocsma, 
ott józan, pénzéhes csorda tapos a porba. 
Nincs olyan galád, félnótás piás, 
ki rátaposna arra, ki lent fetreng a porban. 
Nincs olyan galád, félnótás piás. 
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Gnómocska 
 

Gnómocska ül, ül és figyel. 
Van százhét válasza, 

te vagy a hülye, 
ha pont a száznyolcadik 

kérdés érdekel. 
 

Hogy nincs már munkád, 
otthonod? 

Asszonyod elhagyott? 
Nem akarsz szolga lenni 

életed alkonyán? 
Inkább kukába túrsz, 
győjtesz üres üveget. 

A nyálcsurgató adakozóktól 
a gyomrod megremeg. 

Gnómocska ül, ül és figyel. 
Van százhét válasza, 

te vagy a hülye,  
ha pont a száznyolcadik 

kérdés érdekel. 
 

Az éj hővös, 
az árokpart hideg, 

esı szemerkél, 
fázik a lelked is, 

pedig épülnek újra templomok, 
de oltárukon a lélekdermesztı, 
hamiscsillogású pénz ragyog. 
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Gnómocska ül, ül és figyel. 
Van százhét válasza, 

akit a száznyolcadik érdekel 
az a hülye. 

 
Karácsonykor csak úgy 
hömpölyög a szeretet! 

Levetett, megunt ruhák, 
koszos forintok, 

hogy gyógyuljon a háborgó, 
fekélyes lelkiismeret, 

mert ím segítettek rajtad, 
nem ık taszítottak a sárba, 
nem tıled orzott a jó lét, 
csak te vagy élhetetlen. 

Önhibáján kívül az ember  
nem kerül padlóra. 

  
A csorda a gyengét eltapossa, de az ember jó! 

Kegyelemkenyeret oszt néhanap, 
hogy másnap megkönnyebbülten csapjon 

újabb prédára, ki áll még ugyan, 
de inog már, s az utolsó pár forinton, 

mit elragadnak tıle, 
vált jegyet a létbizonytalanságba. 

 
Gnómocska ül, ül és figyel, 

számolatlanul van már válasza, 
de a hülyéket nem érdekli, 

csak pont az, az egy! 
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Mért nem 
 
Mért nem, mért nem 
tudok rendes ember lenni. 
Mért kell, mért kell 
a kocsmába menni. 
Mást is ért már bánat, 
szája keserő még, 
mégsem rohant rögtön 
a kocsmába inni. 
Én vagyok ily gyönge, 
kerget nagyravágyás átka. 
Ha józan vagyok tudom, 
ha iszom elfelejtem, 
hogy egy szép családnál 
értékesebb nincsen. 
Ha józan vagyok tudom, 
 ha iszom elfelejtem, 
hogy egy szép családnál 
értékesebb nincsen. 
Áldhatom az istent, 
hogy ilyen asszonyt adott, 
kitart végig velem, 
pedig nehéz dolog. 
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Megírtam egy nótát, 
ennyi telik tılem, 
ebben gyónom meg 
gyarlóságom, vétkem. 
A sok bőnöm alól 
feloldozást kérek. 
Drága feleségem 
megígérem néked: 
többé már nem iszom, 
csak egyszer egy héten. 
Csak szombaton kezdem, 
de rögtön abbahagyom 
mihelyst itt a péntek. 
Csak szombaton kezdem, 
de rögtön abbahagyom 
mihelyst itt a péntek.) 
 
(Légy malasztos, 
görbítsd a hátad 
s oly szabad leszel, 
mint a fing, 
ha bent reked.) 
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Különb szeretnék lenni… 
 
A hiúság oltárán áldozom: 
különb szeretnék lenni 
önmagamnál. 
 
Észrevétlen évek múltak, 
éltem mint mások, 
tettem a dolgom. 
 
Megadtam magam a sorsnak, 
hagytam a tolvaj napok 
hadd rohanjanak. 
 
Kétségbeesetten szorongattam 
szétzilált álmaim halványuló, 
szakadozó pókfonalát. 

 
Áttörni, megnemesíteni 
a lehetıségek durva 
vásznát! 
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A rajzok… 
 
A rajzok kuszák, 
elnagyoltak, erıtlenek, 
pedig látom a képet, 
érzem az erıt, 
de ellenem fordul. 
 
Töredékét tudom kifejezni 
annak, mi álmaimban 
oly érthetı és egész. 
 
Hiábavalónak tőnik igyekezetem, 
hogy egy szétesı társadalom 
szemétdombján értékre, 
örökérvényőre leljek. 
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Béke 
(Kovács Pál képe) 
 
Csönd van és béke. 
Háború utáni csönd. 
Sárgult főszálak között, 
a málló gépalkatrészek 
nikkel-pikkelysömörén 
megcsillan a fény. 
Nagyranıtt csótány araszol, 
lábával rozsdás féltengelyt ölel, 
a felhevül bádogról pattan a horgany, 
a skorpió riadtan magába mar, 
egy patkány renyhe undorral 
kifehéredett koponyára vizel. 
Bőzös tócsa mélyén 
gázbuborék böffen, 
szétpukkad, olajos szivárvány 
remeg a felszínen. 
„Nagy volt és gyızött”, saját mocskába fúlt 
egy civilizáció. 
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Profán gondolatok 
 
Esendı bőnösök vagyunk, 
én, a sors gyarló játéka biztosan, 
nagyképően hisszük, hogy játékosok, 
töredékeket álmodunk egésszé, 
közben mint porszem a szélben, 
hangya a talpunk alatt… 
Életünk egy kopott kópia, 
lehet, hogy csak egy perforáció 
amiben megakad a nyúzott filmszalag. 
Oly hiábavalónak tőnik néha miden: 
a munka, az írás, nagyképő álmok… 
– Robbanó szupernóva kihőlı nap, 
hangya a talpunk alatt, 
fölöttünk Nostradamus  jóslata…. 
A végtelen értelmét kutatjuk, 
közben falakat emelünk, 
hogy legalább a tér egy darabja 
legyen behatárolható… 
egy zúg, egy sarok, egy biztos pont, 
mit Archimedes is hiába keresett, 
mégis, mi mozgatja, mért pont így? 
Van-e értelme, 
s uszály értelmének lennie? 
– Itt vagyok egy jól behatárolható térben, 
e térben fejem fölé tetı is jutott, 
az asztalon kenyér, 
ünnepen bor is akad. 
Fiaimra bárki büszke lenne, 
feleségem elnézi hibáimat, 
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(másom isncs, talán még pár 
nem egészen elvetélt, félholt álmom) 
feleségem, fiaim elfogadtak. 
Míly egyszerő, profán valóság? 
Nem is illik versbe, tudom. 
Ha másak ezekbıl lenne egy 
hálaimára kulcsolná kezét, 
én mégis elégedetlen vagyok! 
Érezem, ez csak töredék, 
nem az egészrıl, 
de teljes életrıl álmosok! 
– Te, aki tollat adtál kezembe, 
add végre egy piciny jelét! 
– Vagy add, hogy örülni tudjak annak, 
i hétköznapi boldogságnak is fölfogható! 
Hagyjam a magasztos eszméket másnak… 
– a világmegváltás neked sem sikerült, 
a jóság nem váltja meg a világot, 
s a rossz… 
én is gyakran vétkezem, 
– ha csak szóban, gondolatban is, 
s már észre sem veszem, 
hisz oly mélyrıl fakad…. 
A jó, a rossz, nem válik el 
rend és káosz élesen, 
minden csak átmenet. 
Hát akkor? 
Nagybetős Élet? 
Az is csak átmenet, 
az út csak át, 
vissza nem vezet. 
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Hideg vagyok 
 
Hideg vagyok,mit a jéghegy, 
kemény, mint a kı. 
Ne érj hozzám kérlek! 
Felsértem ujjad, szíved. 
Ne szıj rólam álmot, 
úgyis kioltom a lángod! 
Hidegcsillogású üvegcserepek 
keretezik szívemet. 
Nem fedhetem fel magam, 
mert meghalok, ha fölolvadok. 
Reflektor, színpad, vakító fények, 
oly mindegy, hogy repülök, 
vagy tört szárnnyal zuhanok, 
de megigézett. 
Te pasztellszínekkel 
lágyan a szürkébe olvadsz, 
a harsogó színek taszítanak, 
és a pillanat, 
a felcsillanó remény, 
az ellobbanó álom vagyok. 
Jaj, kijózanítóak a holnapok! 
Te a bölcs hallgatás, 
én a fékevesztett sikoly vagyok. 
Jaj, a kijózanító holnapok! 
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Hiába futsz utánam, a falakról 
visszaverıdnek a hangok, 
az árnyék kioltja a fényt, 
sikoly vagyok a csöndben, 
te a csönd vagy, 
a csönd, amit eltemettem, 
félreértések jégverme fedi, 
a nyüzsgı élet széttört, 
kihőlt érzései között… 
Te a bölcs hallgatás, 
én a fékevesztett sikoly vagyok. 
Jaj, a kijózanító holnapok! 
van álom…, 
s a valóság oly messze, 
hideg, rezzenéstelen…, 
mint szívem, mit próbálnak 
fölmelengetni dermedt ujjaid, 
de csiszolatlan, rideg 
kristálylapjaimon 
jégvirággá fagynak a könnyek. 
Hiába lángolsz értem, 
és a jég foglya, 
önszántamból fogoly vagyok, 
nem hiszem, hogy szabadulok. 
A jég foglya vagyok, 
szabadulni sem akarok, 
nem akarok…, 
belehalok, ha fölolvadok, 
belehalok, ha fölolvadok! 
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Egy családfa ága 
 
Négyen voltunk; 
ketten vagyunk: 
Ferik, Umhauserek. 
Nagyapám futott a csehek elıl 
két világégés között, 
egy sóbányában végezte, 
Szibériában; egy csille alatt. 
Apám a kötöttségek, a család elıl, 
erejét vették árokparti éjek; 
negyvenkilenc sem volt, 
véletlenül látta unokáját, 
pár hónappal azelıtt, 
hogy itt hagyta e sárgolyót; 
én magam elıl futok, 
álmokba kapaszkodom, 
fiam szidom, de magamra haragszom, 
ha visszaköszönni látom 
rossz szokásaim, gyöngeségeim, 
sok nagyképő gesztusom. 
Hiába lelkizés, szájbarágás, 
nem fog a kamaszon. 
Szeretném ha ı 
nem lenne negyedik a sorban, 
ki szürkén, értelmetlenül 
félbehagy egy életet. 
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Nem erıltetem álmaim rá, 
igyekszem, ne állítsak korlátokat. 
Mondom is mindig: 
„Nézz rám, én rossz példa vagyok! 
Te teljes életet élj! 
Neked jobb legyen!” 
– Már megértem, néha imádkozom, 
hogy valóban úgy legyen. 
Számadással papnak, Istennek 
nem tartozom, 
bár gyötör a lelkiismeret, 
magammal kell megvívni harcom, 
megváltozom, vagy elfogadni; 
azt, aki vagyok. 
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Keserőség 
 
Ígérem, holnaptól más leszek! 
Nem biztos, hogy jobb, 
és biztos nem szebb, 
de más leszek: 
öregebb egy nappal, egy évvel, 
nem a régi, de új sem. 
Öregebb, ádázabb, hitetlenebb, 
más eszek. 
Gyöngébb vagyok, mint hittem, 
DNS kódolta fehérjeláncok 
alkotta szervek egymásra utalt 
szervezıdésébıl megalkotott testem 
torz kérdıjellé rándult, 
tagadva a rendet, a szimmetriát, 
kapacitása alatt igénybevett elmém 
annyi minden mást, 
mert keserő a tudás. 
Hiába látunk már, 
s olykor a sorok között is olvasunk, 
a kép mégis egyre homályosabb, 
ijedten kapaszkodunk a részletekbe, 
elemzünk – boncolunk – értelmezünk… 
A rész tükrözi az egészet, 
az egész mégis egészen más. 
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Fölfoghatatlan marad, távolodik…, 
talpon kellene maradni, normálisnak tőnni 
legalább a látszat szintjén… 
Látszatmegoldások, látszatemberek, 
üres csillogás a semmi felett. 
Vágysebezte testünk vércseppszavai 
a szívünkre hullnak, 
szirmot bont a szerelem, 
lelkünk lombos fát növeszt, 
ágai áttörnek homlokunkon, 
a félérett gyümölcsök 
lábainkhoz hullnak. 
A gyöngyházlepkék elröpülnek, 
törzsünkön csak a hernyók araszolnak. 
A gondok az elmúlás férgeit 
lopják gyökerünkbe. 
Feledés szele süvít fölöttünk, 
az idı rögei porlanak alattunk, 
testünk a földre dıl. 
Száradt, korhadó ágaink tüzénél 
fiaink melegednek. 
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L art pour l art 
 
Követ török a bányában, 
a szellemi igénytelenség sivatagában, 
értelmüket vesztik a gondolatok, 
üresen csengnek a mondatok. 
Hibás a tudat, beteg a lét, 
meg kell fizetnünk mindenért. 
Fájnak az álmok, és fáj a vágy, 
az út egyre fogy, majd nincs tovább… 
Jár még a lábunk, és jár a szánk, 
de elfogy az út, és nincs tovább. 
Valamit mégis mondanánk…, 
el ne hidd, hisz gyarló a vágy! 
Valami kellene, valami nem, 
senki sem tudja, mit tegyen. 
Hibás a tudat, beteg a lét, 
lakolnunk kel a bőnökért. 
Mások vétkeznek, mi gyónhatunk, 
utunk úgyis egybefut, 
utunk úgyis egybefut. 
Nincsen igazság, nincs remény, 
gyengék lakolnak a bőnökért. 
erıs, mindent megtehet, 
pusztuljanak a férgesek! 
Nincsen igazság, nincs remény, 
hiába csillogás, hiába fény, 
az elmúlás úgyis átkarol… 
Tágul a tér a tudat alatt, 
de az anyagiasult lét fogva tart. 
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Halálfélelem 
 
Mit tartogatsz még 
te csalfa sors, 
vajon valóra váltod-e 
az ifjonti álmok szép ígéretét? 
Hazudtál csak, játszottál velem? 
Hagytad, hogy fölemésszenek 
az eltékozolt évek? 
Nem panaszkodhatom, 
ha kifut az út a lábam alól, 
Nem tehet róla más. 
Jó lenne ha hullna rám is a fénybıl, 
mielıtt e földi létet itt hagyom! 
Volt annyi csalódás, bánat, 
halványan fénylı, sápadt öröm, 
idegszálaimba kapaszkodó 
szívós üröm között 
s volt hogy nem tudtam 
örülni annak, mit az élet 
jókedvében adott, 
mert a magasba vágytam, 
de átkarolt s a mélybe húz 
a közeg, mely fogva tart. 
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Tudom sok a vétkem, 
erényem kevés, 
sokszor dúl bennem 
okkal, ok nélkül harag, 
gyönge báb a test, 
játszik vele a sors, 
sok fékevesztett indulat. 
Nem uraljuk tetteinket, 
a bőnbánat kevés ... 
Ha lennék,  
aki lenni szerettem volna, 
akkor is gyötörne kétség, 
megtettem-e mindent 
s mennyit és mit mulasztottam el. 
Ugye nem késı! 
Van még hátra néhány dolgos év? 
Mit letettem eddig,  
a tervek torzója csak, 
a sok elhalogatott tennivaló 
lassan a körmömre ég. 
Most riadtan kérdem: 
van-e  idım még? 
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Rácsodálkozunk a világra 
 
Rácsodálkozunk a világra, 
karunkat széttárva nınénk 
a fény felé... 
a gyermekkor tündérvilága 
az ifjúkor ezernyi álma 
szétfoszlik, cserbenhagy, 
a hitet felırli a kétség, 
 Sárba tapossuk az elveket, 
pár tébolyult szent 
marad csak tisztán 
a többi besározódik, 
hiába az igyekezet. 
Azért próbáljuk magyarázni: 
 
a gyermek naiv, fantáziál, 
a felnıtt már tervez, 
övé a tudás. 
Nincs terv, csak megalkuvás, 
 a tudás csak önáltatás, 
 hisz ha valóban tudsz, 
 érzed mily kevés. 
Palástolni szeretnéd, elfelejteni, 
hogy feléd nıtt a bőn 
vagy egy picit megszépíteni. 
Nyugtatod magad: 
itt az angyalok szárnya is besározódna. 
Nem ért az egészbıl semmit, 
 ezért nem káromkodik a szent. 
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A költészet elsiratása 
 
Elsiratlak, elsiratlak… 
Józanon, bor nélkül 
ülöm a tort, 
a cigaretta 
a körmömre ég. 
Halovány vagy, 
régi fényed 
megkopott, 
elkésett, itt rekedt 
dalnokok ırült szemében 
fellobbansz még. 
Iskolában 
tananyag…, 
L art pour l art. 
Elsiratlak, elsiratlak, 
bár itt kísértesz: 
töppedten, torzan, 
vigyorogva, 
de már ássák a sírod 
vicsorogva, 
az audo-videó idióták. 
Felgyorsult az idı, 
s mint az ember, 
elfajzott-korcs 
utódod 
agresszív-monoton 
itt dübörög. 
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(Látod, én is 
mit mővelek 
a nevedben?) 
torz és töppedt!? 
Az ember önzı, hiú, 
magához méri a világot 
gıgjében feledve, 
hogy parányi részecske csak. 
Állnak még magányos 
cédrusok, 
s az ezredéves fa 
minden tavasszal, 
mint egykoron az elsın, 
bódító illatú, új virágot, 
ébredést, álmot; 
nem l art pour l art 
hoz. 
Hogy a kor zaklatott, 
társadalom, erkölcs szétesıben, 
az értékrend fejtetıre áll? 
Költészetet elsiratni?! 
Az önpusztító nász után 
hamvaiból újra szárnyra kél 
a Fınix-madár! 
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