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SORS- és JÁTÉK-TÜKRÖM 
Andrea feleségemnek, 
Boglárka leányomnak 
és olvasóimnak ajánlom





Hat éves száműzetésben /1983-89/

Álmomban én hajós voltam
Sétahajón lovagoltam
Paroláztam szirénekkel
Ó, ha tudnád milyenekkel...

Határon én át nem úsztam
Repülni még ott sem tudtam 
Csak állék a zivatarban
Szememet jól ki takar tan.

Erősen tört rám a szándék
Ordítanék, kiabálnék;
Itt is álcát visel minden
Mese már álomban sincsen?!





Titokfejtő





Levél '87-ben

Azt írod, anyám, hogy 
közel a buszmegálló 
de mindig messze a busz 
ilyen telet még 
nem éltél 
és túszul 
tartanak szomszédaid 
farkascsorda 
lett a kölyöknyájból 
de 
a tieid sem 
félik már se Istent 
se nevelő pásztorukat 
pedig 
te 
szót formáltál ajkukra 
agyukba sulykoltál tudást 
kenyeret adtál kezükbe 
fáradhatatlanul 
ám sokan közülük 
divatos céghez állnak 
parolit hordanak 
és 
szavad 
nem értik

nincs útleveled 
nem jöhetsz 
van útlevelem 
nem mehetek 

11



Játék

mínusz 57-ben 
a papásmamás 
korszak előtt 
a boltosdi-játék 
volt a sikk 
e játékhoz 
többen kellettünk 
de mi csak 
ketten voltunk 
Grétivel 
én beálltam 
a pult mögé 
Grétit pedig 
kiküldtem 
sorbaállni

Mi nem leszek

Mi nem leszek 
(tudatom) 
hogyha nagy leszek 
terrorista nem leszek 
és még mi minden 
nem leszek 
azt előre nem tudhatom 
mert még nem 
fejlődött ki egészen 
a tu- 
-da-
-tom
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Macskajáték

Gyermekkorában 
fekete macskája is volt 
és eszébe sem jutott, hogy 
félelmet érezzen, ha 
átszalad előtte

együtt cikáztak, cicáztak 
együtt szaladoztak 
felhőtlen
naphosszat

most öregen 
egész napját 
elcsapja
görcsösen megretten, ha 
egy fekete macska 
az orra előtt
átillan

azt hírelik
róla
megbabonázta 
a babona
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A múltkor

a kulcslyukon át 
láttam
amikor a szomszéd
bácsi leütötte 
a szomszédnénit 
aztán a szomszédnéni 
felállt
és leütötte a 
szomszédbácsit

most ott fekszenek 
békésen egymás mellett 
leütve

Nyári városkép

mélyillatú nyári csönd 
Nap heve színes szirmát 
békében bontja

Váratlan üvegCSörömpölés

Két határhelyzet:

vagy:
gazdag kacatjától szabadul 

vagy:
guberáló örömét gazdagítja

14



Szemszög

Berciék 
szerint 
a szomszéd
kulcslyuk 
színesebb 
mint a miénk

Úgy tűnik

Úgy tűnik 
vonzom 
a kosarakat

Vásárlás után 
szótlanul velem 
maradnak 
talán

nyugalomra 
vágynak

pedig 
ha tudnák 
mennyire 
bevásárolnak
velem
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Titokfejtő

Addig rejtegettem a
Mondandómat
Először
Ládafiába zártam
De nem éreztem biztonságban 
Aztán rét szélébe a
Bozótok seregébe
Mélyre elástam
De nem éreztem kellő
Biztonságban
Végül lenyelettem
Egy mélyvizű hallal
S a hal titokban
Félve elnyargal véle
Vad tenger óceán-mély vizébe

így van örök biztonságban 
Tőlem távol s nem a mában.

Hallá kéne nekem válnom 
Hogy titkom újra rám találjon.
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Karácsony táján

A kolduló házaló 
baktat a bogarason 
szakálla és zsákja 
mint hosszú szárú 
lepke szárnya 

minden ismerős 
házba bekopogott 
s most 
baktat 
s örül 
gondja könnyebb 
mint zsákja 

téli festmény 
Vivaldi zenében 

szívesen adakoznak 
ha látják

az öreg Garas 
nem fitymál 
nem kérkedik

minden csekélységet 
illően megköszön

népes családja 
a történelem
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Egy táj szelet

egy
gombnyi

Balaton
narancs-visszfénnyel 

szín távolságban
bolyhos erdő 
mélybama-törzsű 
gránátalmafa-ligetek 
töltött ágak
/valóságra megérett/ 
kézigránátalmával 
pompásan /valóságra 
megérett/
bársony kimonóban 
és hacukában s
egyéb zászlóselymekben 
/valósága megérett/ 
gyújtózsinór a háló- 
rékli Andokján 
/be/vetésre

készen
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Mit adjak

- Mit adjak, 
mit hozzak 
neked?

- Táv
la
tot

TÁVLATOT!

Amikor

rádöbbensz
arra 
hogy 
bennem 
a félelem 
aranysátrai 
parkolnak 
tülkölsz 
és 
továbbhajtasz
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Anyám

Anyám 
halála 
óta 
a 
hét 
öt
napos

A Fohászkodó
Megyeri Barna 

szobrászművész emlékére

Csak a Fohászkodót
mely utolsó álmom

tükre
tegyétek mellém
senki azt ne lássa
mily érdes kínok
által
értem érek el 
immár végre az

elíziumi mezőkre

* A Fohászkodó c. szobor volt 
a szobrászművész utolsó al
kotása, melybe haláltusáját 
is belevetítette.
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Először

a világegyetem 
egy lélegzetnyit 
megpihent

és ezt használta ki
és
ezt
használta ki

belezümmögött
a szárnyas
végtelenbe

és életében
először

hangját visszhangozták 
a csillagok

hangját visszhangozta 
az egész
galaktika

A Pecéről

Amióta a folyót 
ledöfték
a halak titokban 
ikrazitot 
termelnek
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Okító túlzás
(rádióhír)

a tömeges 
delfin

öngyilkosság 
okán

megüresedett 
a fél

Csendes-óceán

Átívelő?

múlt században 
beszéltünk 
utolszor

remélem
ennek dacára
nem
ezredévnyi
k
ö
z
t
ü
n
k

a TÁVOLSÁG

22



Nem evikció?
Béky Lászlónak

Emlék
súly
feltéttel
ezt
vennék
le

s a módszer vagy
terápia
neve
EMLÉKSÚLYLEVÉTEL
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Születésnapi számadás

Ahogy egyre öregszem 
miként a későn bölcsült 
öreg szem
egyre több eseményt
törölnék
emlékezetemből

vádolom magam
mert
szemet hunytam
a belső hang 
tiltakozása dacára

de begyakorolt
kottától
szabadulhat-e
muzsikus
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Gúzsbalett





Életváltozatok

1 
leben und leben lassen
lében és lében hagyni (Hatos G.) 
élni és lében hagyni

lében és élni hagyni

2
Belátható 
időn belül 
kilátástalanok 
a 
kilátásai

3 
múltamat mint 
tonnás csigát 
hordom magamban
az éjszakát

4
Aki vallomása 
szerint
a legjobban szeret

behunyt szemmel 
eltalálja
achillesi pontjaimat
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5 
morzsolgatjuk 
halogatjuk 
törlesztgetjük 
életünkön 
át 
adósságainkat 
Feléd 
U 
R
A
M

Testálás

Anyám előbb 
megárvult 
majd 
rámadta 
á
r
v
a
s 
á
g 
o
m
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Rendkívüli katonadolog

a katonaságnál 
elhitték, hogy 
nem állok 
jót
magamért

így 
nem maradt 
senki, aki 
vállalta 
volna 
ha
miattam 
1
e 
ü
1 
t
e 
t
i 
k
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Vendégség

Álmomban párállott az alkony 
s mint egykor anyám 
fiát fogadá
jó adag szilvásgombóccal 
kínált
a nyárban aranyló 
vidéki gyümölcsöskert

1953

amikor születtem
egyesek a vezért siratták

szüleim
negyven felé közeledve
engem
emeltek az Életbe

Lázadás

Hát
Egész 
Életünkben
Csütörtököt
Mondjunk?
7
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Diktatúrában

madár koldulni indul 
kondorsas hatalma 
várostól falvak gyökeréig 
leér

és körös-körül minden 
béna-hófehér

Erdély
(1989. júl. 18.)

Kapcsolat

1
anyád folyton 
csókolja orcád 
hisz ott vagy neki

2
szeretettel 
csókol
a Mátrából 
apád 
és 
anyámék 
Erdélyországból
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Egy nap ténykönyve

1
Valaki
születésnapját 
ünnepelte
Valahol
ünnepsorozat 
indult
városszerte

s
egy magányos
író
egy budai lakásban

utoljára
vett
lélegzetet

2
annyi időm maradt

hétfőn HOGY levágjam a szakállam
kedden HOGY megigazítsam a bajszom
szerdán HOGY levágassam a hajam
csütörtökön HOGY megmossam a hajam

szakállam 
bajszom
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vesződség a
m

o
z

a
i

k
é

l
e

t
kész csoda

H-O-G-Y
nem vagyok

100 lábú 
elefánt

3
könnyű neked szólt
a kígyónak oda 
te csak úgy 
uk-muk-fuk
átcsusszansz
minden nemű betegségen
míg nekem hozzád képest 
fényévekig tart a lábadozásom 
kesergett
a
százlábú
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4
Nem akasztanak 
mindent egy szögre - 
mondta anyám 
mert ez hamar 
leszakad 
s az ember 
így szinte 
észre sem veszi 
és időnap előtt 
egymagára 
marad 
?

5 
miért 
fajult 
jég-viharrá 
életünknek 
futama?

Általában

árvaságunk
zökkent
át igazán
a felnőttkorba
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Fogadtatás

a végtelenedik emeleten 
a király átmászott az erkélyrácson 
és amikor szónoklás közben 
fölpillantott 
a végtelen 
tetőről
több mázsa hó 
szaladt felé éljenezve

- ez ám a felemás fogadtatás 
fagyos is meg lelkes is 
erről szívesen lemondtam 
volna - szólt a fenség 
mielőtt lekapta lábáról 
a fehér jelenség.

Augusztus '99

Utazik a bútor 
volt gazdája 
nem vele kezd 
új életet
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Koszovóban '99-ben

Bosszú 
gondosan elfészkelte 
a kézigránátokat

most erdőből 
leselkedik és 
arra vár
hogy 
rávonuljon

a
nyáj

Jugoszerbia - Szerbjugovia '94

mint a megrepedt templomkereszt 
oly beteg elárvult a falu

elérte korai végzete
az esztelen dúló háború

Magyar vándor

A hazafi 
is lehet 
idegen 
állampolgár
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Életünkben

már kezelhetetlenné vált 
a mindennapi 
fejetlenség

Menekültek
(Haiku)

mások
gyermekáldást várnak
úgy
mint mi
az új
o
t
t
h
o
n
u
n
k
a
t
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Sorokba tördelt életrajz

Előtte másképp sírtak, másképp tempóztak 
és egészen másképpen üdvözültek 
született 1877-ben egy átkokkal vemhes világban 
azon a szívdobogásnyi helyen, ahol az eret is 
fátumos szentként tisztelik
Apja magyar és édesanyja magyar 
anyja Ides féltő megértéssel édesgette fiát 
1877-től 1919-ig negyvenkét évet élt 
az ő 42 esztendejének koronatanúi közül 
Dénes Zsófia az egykori menyasszony 
Élet helyett órák 
meghitt emlékét tömjénezte 
az „ifjú szívekbe"
az ő negyvenkét esztendeje eseményekben ózondús

Golgota 
egy megkésett forradalom 
egy méhében elátkozott világháború
D. Adél hölgy kínzásig szenvedélyes szerelme 
/akiből költőnk Lédát varázsolt/
Ady hétszer járt Párizsban
ingázott a magyar s a világ nemzetközi szellemi 

viaduktjain
elbocsátotta Lédát 
a lehetetlent is verssé írta 
a 100-szor tört varázst 101-szer is 
eltörte Léda fején
hogy ismét fiatal szerelmes legyen 
a 16 éves Berta oldalán
/akit később feleségül s múzsaként fogadott/ 
ezzel le is zárul a hivatalos szerelmi promenád 
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akart merni 
és mert akarni
Dózsát és Eszét vallotta csillagának 
tegnapról hozta 
közénk a Holnapot
a Nyugatot bemutatta a Nyugatnak 
bekapcsolva az univerzális érrendszerbe 
Ember az embertelenségben
fehér billentyű lett
a fekete zongorán
találkozott az Ős kajánnal
nem szégyellte
jogos fájdalmát
elzokogni a Kárpátok alatt

és a Táltosként érkezett
egyszerű Pegazusként távozott
Fejfáján ez álljon:

Itt temették el a költészet fejedelmét 
Aki nem halt meg

Tudósdi

Az állatvilágból 
ketten 
bizton 
túllépnek 
e századon

az egér 
és

a kukacka
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Gúzsbalett

A Gerbaud teraszán söröztünk.
Honoráriumom hoztad. A galambokra panaszkodtál, 
utálod a golyvás vírust hordozó fajtájukat.
Hallgattam. Gyerekkoromban Nagyváradon 
nagy galambász voltam. Persze azok

- a múlt galambjai - 
dédelgetett emlékcserepek.

Az jutott eszembe
be kellene mutatni
a jeles avantgárdot
Tzarat, lonescot, Gherasim Lucát és ismeretlenebb

társait.

Válogatáson, szerkesztés formáján 
meditáltam. Kit lehetne megnyerni, kis rábeszéléssel?

De tegnap bezárták
Kolozsváron 
a konzulátust.

(1988)
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Sz. D. emlékére

a politika
és
a versburjánzás 
polgárháborújának 
áldozata

a
KÖLTŐ
é

s
KÖZÖNSÉGE

Mondá az Úr

Mondá az Úr:

a teremtmények
pedig legyenek:

alkotók
és
tapsolok
(közönség)
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Torzó-lét





Évaság

Ember tervez
Isten segít 
ám az asszony 
átírná a 
forgató
könyvet

Körömpörkölttel

Körömpörkölttel 
pörkölte ki 
szomszédját 
a falujából

Depresszió I.

mehetnék 
eLŐRE 
d E 
kényelmesebb 

hát 
A 

R
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A szájhős

A szájhős 
szobra 
előtt 
leborulna-e
Háry János?

Kontinuitás

Oh a szivárvány-pillanat 
ízét 

mikrofonok nélkül 
ózon-légben 
újra átrepülni

Eszkimóbagoly

- Csak 12 év van köztünk.
- És tizennégy kötet.

Káromkodás

Az anyja 7-8 százát 
ezresével
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Olimpián

A 
sportoló 
vakmerőségének 
lett 
az áldozata

mikor 
elvetette
a 
sulykot

Átminősítő/z/sde

A kisportolt 
idomárt 
öregkorában 
/hogy meg ne sértsék 
hogy állás nélkül 
se maradjon/ 

átminősítették 
dromedárnak

az állatkerti 
ketrecben
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Hiteles akadémiai hír 1982-ből

A vendég 
arcán sugárzik 
az elégedettség:

impozánsak az épületek 
csinosak a lányok 
elegánsak a férfiak

és sokan beszélnek 
oroszul

a meghívott nem
a meghívott

a nagyhonvédő áldozata 
vak és süket

Türelemhatár

Birka türelmed van?
vagy
Angyali?

angyali lényed 
birka türelemmel 
bú

elviselni
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Dialógus sétálótelefonnal

- Ki vagy?
- Hogy ki vagyok?
- Kivagyok! Honnan tudod?
- Honnan tudom?
- „Vagyok aki vagyok".
- Vagyok aki kivagyok.

Depresszió II.

kiszínészkedi
/kihisztizi/

h
o
g
y

kiszolgálják

mellette
elhervad/hat/
HaT/

A

v V
i I

r L
á Á

g G
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Krimi-rím-Torzó

Akkor (még) 
nem (is) 
sejtette 
hogy a 
beképzelt 
vendég 

kiképzett 
kém

Pontvadászat

jó pontot 
szerezzek nála
és
foltot ejtsek 
becsületemen?

Ars poetica II.

egy nagy 
viszketés vagyok
e
bolydult
planétán
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A gurunak

A gurunak 
lehet-e 
k

e
n

g
u

r
u 

zsebe

Torzó-lét

Pénzünk elfogyott 
Jöhet a díjbeszedő 
Cinkosunk a zár

Buszduma IV.

Pilóta kiszól a járókelőnek:
— Most mért nem mész át 
ennél zöldebb
már
úgysem
lesz
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É

É, 
hess madár 
ne álmodj 
pihe 
prédáról

Álarc-bálban

a kerengőben 
kenguruk 
keringőznek

mondja
kend guru
nem
és
ken gu ru
va
gyök

anyaszült
meztelen
zsebre dugott
k
é
zzel
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Bumeráng

Addig szidtak másokat 
míg kiábrándultak 
önmagukból

Kórisme

a
mai 
krőzus
a
legfukarabb
s
k
ó
t

A feminista

A 
feminista 
Achillesi 
sarka

az 
ádámcsutkája

53



Portré

A szomszédnő 
kóborló 
elmúlt ötven 
most modell 
haja derékig ér 
mert ebből él

Hajnali halászat

az álom
mézet
reggel
kaptárakba
terelem

Május éjszakán

Május éjszakán könnyes 
lett a szám
május éjszakán azért
könnyes a szám 
mert letépted szívemről a
gyöngyvirágot
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A férfi eltűnődött

A férfi eltűnődött amint 
meglátta felesége 
ÁLOMRA 
VETKŐZÖTT 
arcát

Továbbképzés

Az erőszak 
alaposan elbánt 

minden szakértővel

és 
megalapította
az erőszakoktató 
szakoktató szakot

Az órás

És Czetele 
órásunk 
óránként 
friss levegővel 
gyürkőzik neki 
a következő 
órának
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Konkrét vers

Mi közöm ahhoz 
aki irodalmi múltját 
eladta 
politikára cserélte

még ha huszonhat évig 
egy követ is fújtunk

tüzesre

aki ki-be tapétázta 
magát menő politikusok 
véleményével

ki múltját, nemzetét 
kitagadja

eladja(!)

lelkiismerete 
elől
menekül(ne)

az
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Virágnyelv
Kányádinak-Dinescunak

- hogy rímel nálatok az élet?
- hogy mit ne mondjak

is mondjak

- vízben úszik a repülő 
hajó meg a levegőben

Ragozás

ismeretlen vagy

ismerős vagy 
ismerősöm vagy 
kedvencem vagy 
kedvesem vagy 
szerelmem vagy 
feleségem vagy

ékkövem vagy 
mérföldkövem vagy

sírkövem vagy
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Karrierizmus

nézd
gátlástalanul

megindult
a

lejtőn
és

HOGY
halad

haL A D
kéklik az ég 
és a szemem még 
tovább is
ellát

f
ö

l
f

e
l

é
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Azt képzeltem





Azt képzeltem

azt képzeltem gyermekként 
hogy a költő csak 
otthon ül és
az a dolga hogy
költ

eszem ágában 
sem fordult meg 
hogy az igazi 
költő a költő felesége

Korváltozatok

mire megszületek
költő leszek

mire nyugdíjas leszek
író leszek

antalfabétikus igeóta 
mire meghalok leszek
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A szerelem

A 
szerelem 
szétszedhető 
j 
á 
t 
é 
k

Fényévek házassága

Huszonhat év 
van köztünk 
s ez már 
mindig 
így marad

Mikor

Mikor
a művész elűzte
a múzsát

özvegy
maradt
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A helyzet zenitjén

A 
kulcshelyzet 
magaslatán 
áll 
bölcsen 
a 
megkövesedett 
P 
1 
a 
t 
á 
n

Költészet

Ne lopd el a
könyvet a könyvtárból mert
arra szükséged
lehet
még neked
is
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A költő

A költő nem 
hordott zoknit 
télen is inkább 
a betegséget 
viselte 
lábon

Közös vers

Én egész életemben 
idegen toliakkal 
ékeskedtem

Ne csodálkozz 
ha nincsenek 
szárnyaid

Kráter

Pilinszky Pannónia- 
cigarettájára 
pilleszárnyú 
lepke
Pi
lin 
ké 
zik
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Metafizika
Tibay Zoltán emlékére

elköltözött Papa
a gordonkirály
a nagybőgő Paganinije

ő már
nem tud
semmit
ő
már mindent
tud

Hiátus

Egy országban
születtek

MÉGIS

különbözőben
haltak

Megfigyelés

A keselyűk rágcsálók híján naphosszat 
keselyegnek.
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Buszduma V.

- És mostanában nem utazol külföldre?
- Nem. Nem tartozom a kedvencek közé.
- Én sem, de legalább nem kell miatta szégyenkeznem.

Buszduma I.

feleségem ellensége 
ellenségem felesége

1980

Carter 
elefántcsontot 
fényképezett 
Elefántcsontparton

1999. dec. 28.

Hózuhogásban 
hallhattunk 
égdörgést

66



T.Z.

Ha Papát kérnék 
vegye át 
lottón nyert 
kocsiját 
bizonyára 
csak ennyit szólna előzékenyen:

köszönöm de énrám itt vár 
az égi limuzinom türelmesen

Mese-élet

a mosómedve és 
a teknősbéka 
érdekházasságot 
kötöttek

utódaik:

teknősmedve 
és
mosóbéka

67



Öregség

Az öreg otthon helyett 
a kórházat választja 
család nem érdekli 
mert az őt fárasztja

Múltjával elbabrál 
részenként ízekre 
szedve 
rakosgatja 
cserélgeti 
tetszés szerint 
ízlelgeti

katonásdit játszik velük 
lehordja majd megdorgálja 
lefokozza kitünteti

csak múltja 
méltó társa

az

engedelmeskedik 
neki

68



Talány

Kacsalábon 
forgó csiga
házban 
lakhat-e 
a 
teknős- 
BékA 
?

- Meg-fi-gyel-tem,

a szomszéd lánynak
MIN-DIG de MIN-DIG 

tüskés a szeme 
tüskés a hangja 
tüskés a hangulata

vajon ha felnő 
rózsa vagy
bogáncs

lesz belőle?

69



Nyári tanmese

Egy nyári déltájt 
a verőfényes napon 
egy dongó 
be akart szállni 
a nyitott ablakon 
bent hús sül forró 
puding illatoz' 
ó mily jó 
lesz neki 
e finom hely 
és busásan kamatoz' 
ember sehol 
mind asztalnál csücsül 
majd bezizzenek 
rendületlenül 
tervezte a zümmögő 
s tervét 
tovább szőtte 
bekémlelt a konyhába 
s a vágytól - 
s a látványtól 
majd' 
tátva maradt 
szeme-szája
ugyan tervem ki szeghetné derékba
hisz mindenki asztalnál szemük a tányérba' 
most berobbanok
császári lendülettel 
gondolta a
mohó
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serteperte
ám
egy
jótékony szellőcske
az ablakszárnyat
épp időben
helyére billentette.J

így tanítván a dongót móresre.

Az író

Az író 
fényes karriert 
futott be 
külföldön

kiváló 
patkányirtó

71





Kancsalság





Párhuzamos randevú

Mire megtanult 
írni 
/vagyis

elfogadták írásait/

a nép leszokott az 
olvasásról

Ha a világban

Ha a világban 
háború dúl
(legalább) 
önbékéd ne becsüld
alul

H

Könyvtáros és biológus

a könyvmoly
életigenlése
a könyvek molyolása

a te hivatásod
a molyok könyvelése

a hivatások
nem lebecsülendők

75
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Szó-ta-golt il-lem-sza-bály

Le a kalappal 
szólt a 
gomba 
s 
kalapját 
a mellére 
tolta

Babits után

Miért
vagy
Eszter 
gondba' 

?
Gombám
veszett
Esztergomba'

76



Zürmi

Zürmi cica 
folyton nyávog 
oka egy se 
mindent rád fog

Hibás vagy mert 
túlette magát 
hibás vagy mert 
orron vágta a lapát

hibás vagy mert 
belelépett a hóba 
hibás vagy mert 
nedves lett az orra

hibás vagy mert 
elhagyta a párja
hibás vagy mert
a sarkon más kandúr várja

hibás vagy mert 
elvették kölykét
hibás vagy mert 
más szülők örökölték

hibás vagy mert 
az vagy nem vitás

hibás vagy mert 
ki is lehetne más

77



Ez a lány

Ez a lány 
rám
se
bagózik

csak 
telkemre

fújja
a
füstöt

Álomposta

Tegnap álmomban 
azt álmodta 
egy lány:
- Nagyon szeretlek.

Ma
szerelmes levelet 
hozott
tőle
a
posta

78



szöKőÉv

hamar röppent ránk 
a HAJNAL 
az éj még arcát 
meg sem 
mosta

A §-ember

bakot
lőtt
mert 
rosszbűnbakot 
talált

Kánikula-köntösben

kánikula-köntösben
feszít a nyár

lassított tempóban
oson a macska

csak a zöldet
csippentő madárnak

el ne aludjon
a szívverése

79



Pilátus

kénnel mosom
kényes kezem

sorsom ezzel
kényeztet/em/

A kalitkából is

A kalitkából
is kinyúl

a madár csőrével
csippent a falból

talán
készül a

szabadságra

Japán fametszet
(két haiku)

Szülője vette
hogy el ne hízzon lánya

neveljen kutyát

inai a kutya
mindjárt jön a lány is már 

nézd milyen kecses

80



Energiaátadás

És
elkezd
vigasztalni
és
addig
vigasztal
hogy
már
tombolunk
az
idegességtől

Trükk

A számítógép 
egere 
bekapta 
a macskát

Parafrázia

CSAK NŐVEL NE FOG 
LALKOZZON AZ EMBER 
CSAK NÖVEL FOGLAL 
KOZZON AZ EMBER

81



Csigavér

Csak semmi 
hebehurgya sietség 
szólt oda 
a nyúlnak 
a csiga 
csak csigavér 
én 
csak 
tudom

Egérasszony fölkiált

Takarodjatok 
P 
o 
r 
c 
i 
c 
á 
k 
f
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Mentség

Ha előbb halok 
meg mint 
a 101 éves 
apósom 
akkor

menten 
megüt
a guta

Súlypont

Nagyjából 
sem 
kicsinyeskedünk

Hát hazudok 
én
NEKED

még 
magamnak 
is

Kortanács /halogatóknak/

Ne kereskedj! 
Iparkodj!

83



Kutya-vágy

Éjjelente 
a mi kutyánk 
addig ugat 
a láncnak 
míg 
megnyílnak 
a szemek.

A legbölcsebb

A legbölcsebb bölcs 
rájött, 
akkor a legbölcsebb 
ha
nem jön rá 
semmire

Mikor

Mikor az ember 
kinőtte a tehetségét 
kitalálta 
a kaptafát

84



Óvó II.

Ha 
ellenséget 
akarsz

adj 
kölcsön

Az

Az 
neveljen 
gyermeket

A
K
I

már 
magát

F
Ö
L
N
E
V
E
L
T
E
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Aggályos orvos

- Hogy van?
- Köszönöm, jól.
- De a panaszai ugye megvannak?!

Kancsalság

Ha sikert akarsz 
pénzeld 
Fortunát

Rendőrt vagy orvost?

Jól értesült 
kémeim 
jelentették 
lopakodó 
agyrémeim

Betét egy vitához

Szándékosan 
hagytad /felejtetted/ 
égve 
a 
csapot 
?

86



Hát kire

Hát 
kire 
ütött 
ez 
a 
gyerek

hát 
nem 
látod 
a 
sebeim

Folyton lebeszél

Folyton lebeszél 
arról amit szívrepesve 
elvár tőlem

Alternatíva

most rámtört
a SZABADSÁG
s mily
fáradt
vagyok

87



Nyereség

Ami rossz 
az embert 
nem éri 
az már

kész haszon

Óvás

Olyan szegény 
sose
légy
hogy 
a
szeretetet
zálogba 
a
d
d

Nemzetközi összevonás
Tisztelet József Attilának

rendezni végre 
közös dolgainkat 
nem közép
iskolás fokon......................
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