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Bitmus, rend, zene [7]
Beszdlget€s a kttlteszetr6l [8]
Mtucius [9]
Miius [r3]
Gyermekkori tai b+l
F;gynyiri vir6g [16]
ftlek 6s 6sz j9l
Novemberi d€lel6tt [zo]
E*i ablak m6g<itt [zr]
Fl6ra-pihen6 [zz]
S&a €s medit6ci6 [27]
Balatoni n6h6nysorosok [tr]

A t6hoz tiirelmetleniil [3r]
Parti kilrtyhz6 $rl
Javaslat [3r]
Egy <ireg villilra fuzl
Padok [32]
Sex-hull6m [32]
Anti-sex [12]
Vissza a term6szethez bi

Egy r€gi 6oly6iratra l74l
Nikla, november, r8zo ut6n [17]
Egry miiterm€ben [18]

Janus Medvevilrban l79l
Padl6s-Odiis szeia l,4z'l
Biztons6gban [4y]
Mi volt e test [46]
Ordkl€t [a7]
A trili Nap fel€ [+s]
Anab6zis [yo]
En gyiinge l6lek [1]
Verseim sorsa [y4]
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Ezt a k<inyvet Csorba Gy6z6 hatvanottjdik
sziilet€snapj6ra, a kcilt6 ir5nti
szeretettel 6s megbecsiil€ssel

a p6csi Szikra Nyomda dolgoz6i - Szendr6i
Gytirgy igazgat6 itilnyiths|v al,
Sz|nt6 Tibor tervei szerint - t6rsadalmi
munk6ban, haromszAz szamozott
p6ld6nyban k6szitett6k el.

Martyn Ferenc alkot6sait NSdor Katalin
reprodukci6i nyom6n kdzdljiik.
Konyv6rusi forgalomba nem keriil.

Eza sz6mf p6ld6ny.
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Fl6ra-pihen6

Beroskadt itt a tbi, mint sz6pruh6s halott

melle, kit t6bolyult szerelem sirba tenni

nem enged €s akit csak lassir 6s konok

harccal tud a hal6l v6gs6 birtokba venni. -
Beroskadt itt a tdi - meg n6hol l6thatod

a pusztul6s nyom6t: p6r iiszkiis folt, m6s semmi,

beroskadt itt a tili, de, 6, ki gondol erre m6r?

Fdnyl6 kincst6rakat hord mindeniitt a l6that6r'

Szikt6n iiliik. Kiizel sz6llong az 6sz, de mdg

ziild z lev6l. A gyAsz piros-sitgiia teitve

lappang 
^ 

szifl al^tt, er6tlen kiirt-iel6t

figyelve az okos szeleknek, maid amelyre

kitdrhet boldogan: az tl6 sz€gyenbt,

disz6t 6s sz6gyen6t f|ilalva, iinnepelve, -
diszdt 6s sz€gyen€t, mert romlis, mert romolni kell,

disz6t €s szlgyenlt, mert iobb €16 e16l megy el'

Alant a viitgy-lap6lyt sz6t6t6bl6k fedik,

a k€kl6 ndgysztigek, mint 6don csatakdpen

a fiilvonult hadak, melyeknek rendieit

harc nem kavarta m6g. Id6bb, a hegy tiivdben

csak tiin6 s villan6 r6szecsk€k seitetik

a tilrgyakat, mivel a hegy-falat mer€szen

ben6tte aboz6t, s mikdnt a sz6l, az ilgbogak

szemem el6tt szelid mozg6ssal tisznak, inganak'
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