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NAGYLANYAIM

L6tom - b6rcsak ne l6tniim! gyringtil6setek
Mig eml6kszem a magamdra
6s tudom: nem segithetek
nekem se birtak

Szemetekben suta gyanakv6s felelem
ncivekszik terjed mint a h6lyog
,,Az fstenndl a kegyelem"

- mondom szok6sb6l

Fedig csalok: aki csak ember lenni kezd
arra egyform6n sirjt a trirvdny
nincs kivdtelre-6rdemes
nincs is kivdtel

Es elj<in az id6 hogy majd megt6petik
ruh6tok is a fejetekre
Lramu is ipprlgy sz6ratik
s koptok fakultok

Mint megtrirtint s t<irtdnik mig mindig velem
6s trirt6nik mindenki m6ssal -
6 nagyl6nyaim - istenem! -
minek kcivettek?
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MEGTORTENT

H6t megtrirt6nt... meg: elbillent a m6rleg:
kilencb6l h6rman... ennyien maradtunk,
ds apa, anya sincs.,. Sirtunk, sirattunk,
de m6r csak h6rmunkat rong6l az 6let.

A d<ibbenet kevesbi.il mostandban,
ink6bb szok6sb6l, k6r<irvendve cstippet,
hogy nem mi - mig nem r6nk sz6rjdk a fcjldet...
K6t n6, egy ferfi a csapott csaliidban.

Tdpreng az ember: ki j6rt.i6l? ki vesztett?

Aki nrig v61l6n hordja a keresztet,

vagy akinek m6r sirdombj6ra tiizttk?

Topreng, kds6bb legyint: dt, tlz vagy 6tven...
Olyan mindegy. * Aztdn m6r sose tcipreng:
61, 6s ez ellen nincs szdtmdra ments6g !
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GAZDAG VAGYOK

O milyen stllyos feladat
visszanapoznom magamat
s6t visszadveznem ivtizedeznem
s6t tdbb-tdbb 6vtizedeznem

Ez persze kint csak kipzeletben
de bent szoros keretben
val6ban is kidertilhet
hogy sikeriilhet

Esetleg egy triminy
nydrdilut6n iiriigydn
a Duna-parti ftizesbe
kamasz-szerelembe esve

amikor a f;ik koz<ltt
sereg l6ny ciltrizott
oltdzdtt vetkezett
szememmel tudatlan sz<ivetkezett
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Ftilernben zrlg-sziszeg
a tcilt6smenti liget
sz 6mb an f iizfalev 6l fanvar
lzekapar

Fuldoklom reszketek
v6gyban majd elveszek

Enydm az a d€lutdn
most is j6 hatvan 6v ut6n -

Hdt igy! - S mdg szdzezer

perc van idizni s hely
ds mind az enytm az eny6m:
ilyen gazdag vagyok in

/ ,.
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A LEGSZEBB HANG IS

Mit tettem tdbb, mint <itven ive?
irtam ezt-azt.,. de csak kedvem szerint.
Nem hallgattam cs6bra, ijesztgetdsre:
voltam teh6t tobbszdr se bent, se kint.

Eztdn mig ink6bb ezt csin6lom.
Most fontosabb a vers, mint b6rmikor.
Most fontosabb, mint iletem, haliilom,
s nem-lrni tdbbd - tdbbd nem birok.

Pedig tudom mdr, hogy hi6ba:
a legszebb hang is ny6vog6s, hdrej,
szorul siralmas periferidba
szemben az €let trirvdnyeivel.
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A KOLTnszBrnOL

Vdgiil is rninden vers minden szip sz6 amit
kdlt6k (nemcsak a hivat6sosak mert tribb a kdlt6)
tehdt kdlt6k kimondtak az emberisdg kezdete dta
pontosabban az6ta hogy ezek a versek sz6p szavak
valarnikdppen (kopva olykor) megmaradtak
vdgtil is helytelenril ragadnak korhoz ndphez
ehhez vagy ahhoz a n€vhez s hoznak kiikinb-kiilonb
dics6s6get ennek vag'y annak s kdnyszentik az utdkont
ernldkezetre tiszteletre adatokra dvfordul6kra
ahelyett hogy a kdszletet gydnycirfien cisszekeverndnk

s csoportositva valahogy (semmikdpp kor ndp niv szerint)
kinyomtatn6nk mindegyiket egy roppant antol6giiiban
sok-sok kdtetben s irgy hogy e kotetekhez aki akar
hazzdf{rhessqn forgathassa 6ket kereshesse ki
a nagyon neki sz6l6kat 6s a kdlt6t
egyetlen {ezerarcit de bizonytalan) szem6lynek
gondolva olvashassa a sz6p 6s tripl6l6 szavakat
s kozttik 6s kozte ezutim tdbbi sernmi se 6lljon
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