


A bölcsőben még úgy látszott: festő leszek.
Mikor lisztes zacskóra vetettem első sorai

mat, már tudtam: költő és hadvezér.
Kezdő hadvezérként néhány jelentős sikert 

értem el (Latka Annamária a lábaimnál he
vert), de amikor bekerítettem és megsemmisí
tettem egy kiló kockacukrot, amelyet kará
csonyra dugtak el a szekrény tetején, megis
merkedhettem a nagy vereség minden keserű
ségével (mert rájöttek).

Az elemi iskolában elemi erővel tört ki be
lőlem a poézis. Akkor már nem én voltam a 
hadvezér, hanem a ló. Tibivel a hátamon nyar
galtunk az iskolaudvaron, s csak a szépséges 
Elisabeth előtt cövekeltünk le olykor, akinek 
lovagom hevesen udvarolt. Mivel én is szerel
mes voltam a tündérpiszeségbe, s mint ló nem 
tudtam fascinálni, elkeseredésemben levetettem 
hátamról zsarnokomat, és elrohantam magam
ba roskadni.

Ekkor születtek halhatatlan soraim, ilyenek 
hogy: „Hármat tojott a fekete coyotte” meg a: 
„Szeretem a rubáskádat, mert te magad varr
tad”.

Gimnazista koromban már szonettkoszorú
ban teljesedtem ki (II. Erzsébet).

Azóta bezzeg bökversekre telik csak, mi
szerint: „Bácskai vagyok, rettenthetetlen, ko
nok, iszom, mint a homok!”

És — mert tavaszok, szerelmek elsüvítettek 
felettem —:

Szemed jégverem.
Ég velem!

Végül, hátra-hátrapillantva, mintegy a konk
lúzió igényével:

Hogy érzem magam mindenen túl, túl?
Nyomorultul.

Nos, ez volna az én ars poeticái vallomásom.
Afféle: dráma a fülön.

KÓPÉ 
(KOPECZKY LÁSZLÓ)



ÉLET JEL KÖNYVEK 33.





kópé

SPENOT 
A FALON

ZSEB-LÍRA

1984









GLOBÁLIS PESSZIMIZMUS 

Angola,
Azúr tenger kéke, 
Közel-Kelet.
(Távoli béke!)
Testvér,
E sok példa 
Kell hogy intsen:
A világpolitikában 
Egyetlen igazság van:
Az, hogy n i n c s e n . . .

ÓBER-HALÁL

Bájos ajándék 
A neutronbomba,
Mellyel az Emberiség 
Magát meglepte,
Ha bevág a honba,
Együtt megy fellegbe 
Fa, ember, egér.
Ez, ugye —
Vigyázat választékos leszek — 
Megér egy misét,
Gerincesek?!

ADALÉK
AZ AGRESSZIÓRÓL SZÓLÓ VITÁHOZ

Simán le fognak hűtni,
Minden érv jó,
Ha van mivel ütni.

Ahol a józan ész már hököl,
Mindent megmagyaráz 
És házhoz jön az ököl.

Te csak nyugodj bele az ilyenbe:
A nagyhatalom az nagyhatalom,
Az egyik jenki, a másik .. .  jen be.
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ERÖPOLITIKA

Ilyen-olyan 
Agresszió 
Közérzetemen 
Friss seb.
Pedig, látod: 
Dávid ma is veri 
Góliátot,
Kivált,
Ha az nála 
Sokkal kisebb.

NÓTA, ÜGY IS MINT NEM AZ .

Olyan, mintha csiklandoznák 
A fatalpat,
Mikor jegyzéket váltanak 
A hatalmak.

Ne ijedjél, hogy kihívnak,
Sors, ó!
Ez csak afféle falra hányt 
Borsó.

Felöntve, hogy leérjen 
Aljáig az ívnek,
Történelmi blabla,
Agresszív küldi — agresszívnek.

MÍG ÜJ A ZSARNOK

Az emberiség jövője miatt 
Aggodalommal teli,
De most még csak 
mások kezét 
tördeli.



KONSZOLIDÁCIÓ

És jött a Szózat,
Midőn beiktatták 
Az új juntát:
„Imádkozzál és dolgozz!” 
S te imádkozol,
Mint egy őrült,
Hogy legyen munkád.

SALÉTROM-ORSZÁGBAN

Azt hittük,
A tömegtüntetés 
Egy kis szabadságot 
Hozhat,
S szertezilálódik 
A sok
Rendőrosztag.

Ám
Nem kellett 
Aludni rá sokat.
Nem tartott sokáig .. . 
Csakhamar 
Összeszedték magukat 
És másokat.

IRT AZ ÍR

Mert itt a katolikus „protestáns” ,
Hát egymás ablakát veri be 
A jó keresztény Londonderrybe.

Mintha földrengés vonult volna,
Igaz, egyelőre még kő kövön,
De el kell gondolkozni komolyan a jövőn.



A veres kakas könnyen tovareppen, 
És lángra kap az egész ország,
Falat kell már itt, nemcsak morzsák.

ír kell az írnek,
Mert sokkal szomorúbb lesz az ének, 
Ha már az ír nem ura dühének.

S romok felett az úr, aki ír,
Mit is töprenghetne máson:
,,Oh, józan ész, hol voltál? . .
S: „Jaj ennyi Belfast egy rakáson!"

FUCCS!

A junta az úr,
Az erőszak
Törvényességet vádol,
A derék chilei burzsoá 
Berezelt a demokráciától.

Egy nagy jövőformáló pillanat 
Suhanóban,
Nyakig leszel, kedves,
Ha jólétben nem is,
De guanóban.

VILÁGHELYZETEN
SZOMORKODVAN

Sok a válság, 
Diktatúra,
Nem segít 
Az Emberiségen 
Bölcseleti kúra.

S kérdem én,
Mi vár még terád,
Ha ki a jogart 
És almát markolja: 
Dibidusz és imperát.
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ENSZ, HOVA MENSZ?

A főtitkár felelősségre kit von, 
Hisz a fajüldözőknek 
Fegyvert szállít mindenki titkon.

Az elnyomó arannyal fizet,
Hát igyunk bort vígan,
És prédikáljuk a vizet.

Biztonsági Tanács? Vétó? 
Embargó egyöntetű? —
Sápadt papíron halott betű.

AKINEK NEM MERÉNYLETE —
NE VEGYE MAGARA!

Kocsijára készült lőni
E gy.. .  khm ... ütődött az államfőnek,
Mellé ment s fölé a golyó,
Szánta — lehet — csak figyelmeztetőnek.

Megtette vón egy paradicsom is,
Vagy küldöttség néhány főnyi,
B ár.. .  ha lehetne szólni (és volna paradicsom), 
Kinek jutna eszébe lőni?

MERÉNYLŐK (AKÁRHOL)

Ismét egy eszme,
Melynek hordozói 
Meg vannak veszve.

Bombás fickók,
Bátor besurranok,
Gyilkos mérgű 
Szellemi manók.

Ha mocskos munkátoknak 
Eljő a fizetség napja,
Aki egy jó szót talál érdeketekben, 
Az a nyelvét is elharapja.
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HOMO LEVESESTALER

Gengszterek, géprablók,
Cosa Nostra, genocid,
Emberfejjel játsszák a fo c it. . .

Kánaán?!
Mindenestül feltámadott a tenger?
Búsan kérdem:
Mikor lesz már emberszabású az ember?

REKVIEM
A MÜNCHENI OLIMPIA ÁLDOZATAIÉRT

„Fegyvert s vitézt utálok ..
Vádollak, ostoba emberiség,
Mert tetszelegsz a logika mezében,
S közben ott a fegyver 
Minden eszelős kezében.

„Hadd játsszék, majd megunja!"
Nem unja! A vérontás mámor,
Könnyen gyullad, kinek szíve tűz,
S a feje fából.

Üss a kezére, pofozd fel,
Vagy tanítsd szeretni,
De az ég szerelmére! Meddig fogsz még 
Egy géppuskás gyilkost hősnek nevezni?

MONOPÓLIUMOK DICSÉRETE

Nem kertel 
A kartell,
S nem a szép szemedért 
Tart el.

Háborút indít,
Ha érdeke veszne,
Törvényes államfőt tesz le,
Mert: pénz az eszme.
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Sírfeliratuk így
(Nem túlságosan részletezve):
„Hausse-ból jöttünk,
S megyünk a baisse-be!”

KIS EURÓPA

Nem suttogom,
Nem is ugatom:
Dúl az egyetértés 
Nyugaton.

Agropolitika,
Makacs britek,
Egymást 
Beh szeretitek.

Amiért együtt vagytok, 
Mégis, mi az? .. .
Merhogy én nem tudom ... 
Nekem ez egy Ködös Piac.

GURULÓ HIT

Dunlop atya templomának 
összehajtható tornya, imaszéke,
Házhoz jő a hit, szeretet, béke.

Sztrádán suhanva, porban döcögve, 
Dűlőúton autón gurul az IJr,
Hivő! A kipufogó előtt térdre hullj!

Szuszog a harmónium fúj tatója,
Az Oratórium Largója Hándelé,
Lelked rongyaival tovatün a handlé.

Aztán már valahányszor autó dudál, 
Serényen veted a keresztet,
Te, ki az üdvöd is végeladáson szerezted.
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SEJK-FIÓKÁK AUTÓBAN

Feldönti a tevét,
Pálmatörzset súrol,
Mindenkit szétugraszt az útról.

Hajts csak, büszke Jaguár!
Erre ámbár más őrült is jár, 
Szembejöhet veled egy Porsche, 
S nem marad belőled por se.

A KOLDULÁS MŰVÉSZETE

Háborús heggel
És: „Isten fizesse meg!"-gél,
Falábbal, fekete szemüveggel,
Merthogy szánalomkeltésnek oly talmi, 
Éhen lehet halni.
A kies
táj hát már főleg ilyes:
Emitt egy Madonna,
Lesütött tekintetű,
A kaucsuk Jézuska popsiján betű: 
MADE IN HONG KONG,
Amott egy clochard,
Szakállán — süllyedj el holdkomp! — 
Gumitetű.

EGYESÜLT ÜR

Összeolvadnak a fajok,
Kialakul
Egy új,
Közös jelleg,
S úgy élünk majd 
Egymás mellett,
Mint testvérek.
Nahát,
Pont ez az,
Amitől félek!
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POLITIKUS MOTTÓJA

Fanyar szél, nyárvég, alkony, 
A levelek rőttek,
Nekem már lőttek!

SPLEEN

Minden elmúlik,
Marad a közöny,
Noé jachtja üresen füstöl el, 
Ha jön új vízözön.

Ásítasz ott,
Hol máskor szájat tátol. 
Szerelem?
Elmúlik egy tablettától.

Üj vers, lobogás, 
tavasz, virág —  pacsirta? 
Mehet a fasirtba!

RENDKÍVÜLI VILÁGNAP

Jelentem, hogy 
Megfeszített erőm 
Vetve latba,
Minden porcikámmal 
A Nagy Emberi Enigmát 
Kutatva
(Csak egy filozófus-költő 
Mélyülhet el ennyire!), 
M A ,
V É G R E !
... Nem döbbentem rá 
Semmire.
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HÁROM K ...

Kritikus

Éles egy fakard, mi? 
Bárhogy viszket, 
Nem szabad vakarni.

Kereskedelem

Szagolom a parízert, 
Hangomban egyhe 
Szemrehányás rezeg: 
Miért hívnak folyton 
Tetemre ezek?!

Utolsó (lásd a címet)

Az ember 
Csodát vár,
S ha az meg jő, 
Azonmód 
Vált lemezt:
„Igen,
Vártam,
De n em  ezt!”

KETTŐ

Ebben a kis irodalomban 
Tőlem mit akartok? 
Vagyok az oszlop.
(S amit tartok.) 

o
Hallatlan magasakban 
Repesel,
Miközben korod 
Lepesel.



MÜVÉSZGÖG

Alakításom
Egy
Rossz szám?
Na jó,
Mondjuk így:
Oly alacsonyan 
Vagyok,
Hogy fel sem értek 
Hozzám.

TÖRTÉNELMI PÉLDA 
KIVÁNCSIAKNAK

Hiába hangzott el 
Kérlelés gyanánt a:
„Ne légy hős, ó 
Lóth!"
És ő
Hátratekintett.
Aztán bánta,
De már mindegy,
Mert késő.
Sőt: kősó.

TEMPÓRA MUTANTUR

„Óra et labora!” 
Mondották régen,
De hol tanya állott,
Sok helyütt kolhoz áll, 
Ott most
(Egy kis módosítással) 
Imádkoznak,
Hogy dolgozzál.
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KESERGŐ

Hihetetlenül nehéz poszton, 
Városi pénzügyi apuka 
Gyanánt,
Midőn beruházásra 
Nem tud mondani „nem”-et, 
A sarki kiskocsmába 
Tér be,
S hajnalig húzatja 
A rekviemet.

MÉG KETTŐ

A művész 
A kultúra kerekén 
Nagyot lódít.
Sikere óriási,
Csak meg kell várni,
Míg kitudódik.

o

Szabad szavú 
Pacsirta dalától 
Hangosak lehettek vón 
A kertek,
Mégis
Századokon át 
Nyögtél, Szellem.
(Mert bátrak voltak, akik vertek.)

KRESZ-KINDLI

Tudok egy gyors halálnemet:
Jeges úton
Éjjel
Kivilágítatlan biciklivel 
Csellengeni.



Ilyenkor mondják:
„Itt jő egy zseni!” 
(Szóval
Megint összetévesztettek 
A lóval.

KONFÜZIÓ KELL NEKEM!

Soha még ennyi intézkedés!
Szinte bedeszkázzák az eget 
Galaktikán túlig,
Ha ebből nem jön ki valami,
Az csakis rajtunk múlik.
Van köztünk — igaz — ellentétes is, 
Repedj meg énem!
Én nem bánom,
Csinálom,
Ahogy kell,
Csak tudnám:
Mi erről a véleményem?

INVÍDIA

Minek tagadnám,
Szívből irigylem 
A gitáros-daliákat,
Kik orkánhangjukkal 
Tőstül csavarják ki a fákat,
S tán nem is a dallam pukkaszt,
A szöveg az,
Ami örjöngni késztet.
Íme nehány részlet:
„Ju-pá-pá .. . Ju-pá-pá!”
„Dubi-dub ...  Dáb-dáb!”
I l y e t  én sohasem tudtam!
„Subidu ye-ye? ...? ”
Milyen igazuk van!
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A HADOVÁK ÜTJAN

A mondott szóból 
Már alig értek,
Némelyek úgy szónokolnak, 
Hogy állhatsz ott, míg 
Berogy a térded,
Némán
Tűnődve a lehetséges témán, 
Attól tartva ugyancsak:
Ha megdőlnek,
Reád zuhanhatnak
Ezek az előre gyártott elemekből
összerótt építmények,
Melyekből már úgyszólván 
Semmi sem hiányzik,
Csak a lényeg.

SZÓNOK

Hallgatom, hogy szaval... 
Hangja a mondat végén csattan, 
És mielőtt 
Tovább alhattam,
Ismét forte,
Mint aki ismeri a kort, e 
Fortéllyal telit.
És jól hangzik,
Ami elhangzik,
Tény,
Már csak azt várom,
Mikor énekelik:
„Góg és Demagóg, 
fia vagyok én!”
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Szabad vagyok,
Mint szmogi fecske 
Az ágon,
Mert ahhoz,
Hogy gyáva legyek, 
Volt elég bátorságom. 
Hosszú, unalmas 
Téli est?
Meg lehet szokni. 
Megfutamodtam ? 
Legyen.
Én mosom a kezem, 
És téged,
Rongyos zokni.

AGGLEGÉNY SÖHAJ

EGYÜTT

Hozz értem áldozatot,
És bándd meg,
Dédelgess egy életen át,
S zuhanjon rám végül 
Csőstül a vád.
Áttörhetetlen ilyen fanyarnak a vérté, mi? 
Alig várod, hogy megunhass .. .
Meg tudlak érteni.

RÉS PRIVATA

Azelőtt az égbe néztél, 
Ott volt a végcél.
Most célod 
A Földön keresed,
S úgy tűn:
Még magasabb,
Hogy „leesett” . 
Elégedettség 
Volna bár egy tenyérnyi! 
De hát
Elérni csak azt érdemes, 
Amit nem lehet elérni.

23



GÉNIUSZ 

Üj utat tör
Az irodalom-vadonban, 
Stílusa az ösvény,
Melyen elindulhatsz 
Nyomban.
Járható s járhatatlan 
Csapások közt 
Nincs is mása,
Szinte vallásos tisztelettel 
Pusmogják irigyek, barátok: 
„Ez egy isten csapása!"

VÉGSZÓ

Költő,
Ha búcsúzni nekifogsz te is 
A kortól,
S főleg
Mert kopott szemfedőnek 
Tűnik az érdem,
Azt mondod:
„Általában
Mindig mások szolgálatában 
Éltem (híven),
De most úgy fáj a szívem 
Értem.

FELSÍR AZ ÁTLAG

Fanyar lőre,
Annyi ereje sincs 
A dalnak,
Hogy nekimenj 
A falnak 
T ő le . . .
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Hja,
Erőből
Csak erre tellett. 
Irodalmunkban 
Én voltam az:
„Ez is kellett. . . ”

BIZONY,
BIZONYTALANUL MONDOM

Elfáradhatsz 
Már az út közepén,
De ne áll ion meg 
Lábad,
Bárhogy rezeg, 
öregen indulni ismét 
Sokkal nehezebb, 
így aztán 
Csak kétféleképp 
Intéződhet ez el:
Vagy összeesel,
Vagy megérkezel.

REALITÁS

Mert felkavar legalább:
Egy jó vita olykor 
Többet ér a műnél,
Hisz miről vita dúl vadul,
A könyvnyaláb 
A sutban
Már ki sem látszik a porból.
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ADMOLESZTACIÓ

Haragom lenyelem,
A szatíra 
Nem kenyerem.
Üres formulárokat 
Rovok cúgos folyosón 
Halálig.
Ez rendszerint 
Beválik.
Hát —
Így kaptam:
Telket,
Kölcsönt,
Reumát.

NEM ELÉG CSAK ELÉGIÁZNI

Az író háborog,
De ha ott kell lenni:
Üresek a táborok.
Alkotóházról álmodik,
S várja, hogy valaki intsen,
Pedig ahhoz elég pénze, se témája nincsen. 
Vigadó a múltja, Gyógyfürdő a mája, 
Közönye kiújul,
De elmúlik a reumája.
Nevetünk a kicsinyhitűn.
„A jövő rózsás!"
Ezt hajtogatjuk régen,
S ez abból is kitűn,
Hogy a tüske már ott is van a fenekében.

FESZÜLÉS

Törpék közt óriás,
Óriás közt törpe.
Mindig ez a tudat gyötörte.
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Nem fájdalmaskodik már,
De nyugodt, mióta kiötölte, 
Hogy a törpék között is törpe.

ÓVAS

Üjév hajnalán 
Kocogtam hazafelé gyalog, 
Dalolva és üvöltve nagyot. 
Hangom kiadtam,
Fejem fölött repkedtek riadtan 
A mentőangyalok.

Elfordult
És fejét csóválta a rendőr.
Jöttek tovább a dalok,
S ahogy cikcakkban mentem, 
Léptek csendben utánam 
A mentőangyalok.

Hirtelen autós dudál vészeset,
S szid ott valahány részeget,
Ki az úttesten andalog.
Neki, legalább neki
Kellett volna behúzni egy nagyot,
Rendőr vagy mentőangyalok.

DIVATTANÁCS

Legyünk szépek a vízben is,
Add meg a szádnak, ami a szádé, 
Hadd lássák: kultúrlényé,
Nem egy nomádé.
S így ládd-é,
Együtt sugárzik belőled 
A szellem és a pomádé.
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HÁROM UJJGYAKORLAT

Az aggály, amely nem ragályos

Kissé remeg a kezem,
Lázadó fölött ítélkezem,
Vajon igazam van nékem?
Vagy közte s köztem 
A különbség mindössze,
Hogy jelenleg én ülök e széken?

Fáradt alkotó

A bőrömből nem tudok kibújni, 
Csak magamat variálom. 
Szedjetek, leikecskéim!
Ebből az izéből is 
Már alig van a tálon.

Adj9 Uram, örök rugalmat!

örökké a remény szálait fonogatom, 
Ha siker-mag kikel,
S vereséggé fajul,
Perfektül beszélek „ja j”-ul,
Vagy csak a vállamat vonogatom.
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KÖZLEKEDÉS

Logika

Kanyart leszel, nyílként elsuhan,
Már a távolban pici felleg,
Aztán másfél órát csücsül
Piszkos büfében, egy lötty kávé mellett.

Banális tragédia

Ma már nem mondják:
„Meghalt, mert szeretett!"
Hanem mert: fagyott az éjjel,
És kopottak voltak a hátsó kerekek.

Helyzetjelentés 

A busz rossz,
Feletted fekete varjú köröz károgva, 
„Lesz, ami lesz! — beülsz,
S tényleg az lesz,
Simán megérkezel — az árokba.

AKI BÍRJA, ÍRJA ...

Nagyregény, színmű, eposz 
Az agyból egyszer csak kipattan.
Ne nyugtalankodjatok miattam,
A jövő műkőbe vés,
Én nem voltam egy rossz befektetés, 
Csak m ost...  Egy kézfogás,
Egy biztató veregetés a vállon,
Ne várjátok ezzel meg 
A halálom.
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ÁTLÉPVE AZ ÜJ ÉV KÜSZÖBÉN

Bízni kell,
Bízni szép!
(Anélkül, hogy rontanád,
A papok businessét,
Ámbátor
A túlzott önbizalomnak 
Rosszul leszek a szagától,
Drukkolj a jóért,
A rossz az jön magától.

Bízni kell,
Bízni jó,
Elég úszóleckét venni,
Ha már süllyed a hajó.
Optimizmusban a legjobb formád hozzad, 
Egyszer csak elmúlik a rossz,
S marad, mi volt:
A még rosszabb.

Bízni kell,
Bízni végig,
Ha új esztendővel 
Cseréled a régit.
A remény nem szalagdísz,
Girland a siváron,
Csak annyit mondok, Sors:
Ha beledöglök is,
A jót kivárom!

TESTVÉREM A RÍMBEN

Mondották volt, hogy 
Küzdve küzdj 
És bízva bízzál.
Te persze azt hitted:
A házhoz píz áll,
Ehelyett gazdagodtál 
Eszmei síkon,
Közhelyet taposva laposra.
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Helikonom, Hellászom,
És egyben Spártám,
Mi mindent megoldunk ugye,
Ámbár sokan
Ülve állnak a vártán.
Tetterő és képzelet,
Kell e kettő,
Ám mikor a nagy közös tortát 
Szétszeled,
Látod csak, hogy milyen 
Szép szelet,
Lett ő .. .  a . . .
(Mit gondolsz, melyik?) 
Helyes! Hogy ne mondjam: 
Szögön találtad a fejit.

TÜ R E LM E TLE N

MÉG SZERENCSE!

Kikelet,
Langy fuvalom, napfény,
Smaragd mezők opál harmata, 
Lásd, megy ez határozat nélkül is, 
Te jazigból lett szarmata!

Mert ha felőle tanács döntene, 
Álljon bár csupa jeles agyból,
Ott enne bennünket a fene,
A büdös életben
Nem másznánk ki a fagyból.

MEMÓRIÁN INNEN

Ha meghal valaki, 
Házhoz jön a bánat, 
Száraz lelkekből is 
A gyász bőven árad.
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Kiderül: jó voltál, nemes,
A hazát nagy veszteség érte,
Műved kőbe vésted,
Nem fércbe.

Nagy beszédek, sok fekete kalap,
Koszorú-özön.
Lám, csak az életed kísérte 
Teljes közöny.

Te pedig némán fekszel,
Posztumusz sóhajodban sem öröm, sem méreg: 
„Mondják csak, elvtársak,
Én aztán ráérek!"

KORETIKA

Mindenkinek ügye,
Már csak nem is sajog, 
Szívéből máshoz 
Nem indulnak hajók, 
Neki egy meeting is 
Csak mise.
Akkora a hite,
Hogy nem érdemes 
Elveszteni se.

FOHÁSZ

Jere, költő,
Verd fel a lelkem,
Mert ez a hajsza 
Egészen elken.
Pénz, hír, státus 
Meglesz lassan,
Csak erőm nem elég hozzá, 
Hogy abbahagyhassam.

És felver a költő,
Árad majd maiasztja,
Ha közben őt meg a köz 
Éhen nem halasztja.
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RAGOD MAJD BŐRNADRÁGOD

Díszgazdálkodás ez,
Elő a tömjént 
És a mirhát,
Hogy nyeldekeljük egyre
Az öreg tehenet
És a nem egészen fiatal birkát.
Az állatállagot 
Tizedelik,
Az árat 
Hús szorozzák.
„Fejlett mezőgazdaság ... !”
(Ha lúd, hát legyen kövér a lúd, mi 
Na isten veled, álom,
Megyek aludni.

FIRKÁSZTESTVÉREM

Büszkén tekintek végig 
A kicsi, de elszánt seregen. 
Borúlátás?
Most megtagadlak kereken!

A szerencsénk
(Ha szabad így:) bolond,
Az irodalmi esten, igaz,
Még csak az író tolong.

KIBIC

Odacsődült 
A balesethez,
Megvitatta,
Hogy ki a hibás.
(Erre fogadott is öt az egyhez.)



Hagyta, hogy az áldozat
Járja ott a
Végét,
Kisujj át sem mozdította, 
Hisz teljesítette már 
Polgári kotnyelességét.

ÖRÖK MAISÁG

Fennkölt költészet, 
Az nem egy talmi 
Holmi,
Hamar megtanulsz 
Felhőnek bókolni, 
S eget nyalni.

KESERV

Itt légy te Antaiosz? 
Hisz ha visszanyerendő 
Az őserőt,
Földre veted magad, 
Pocsolya az,
Csak úgy dagad 
A Mlakában,
Vagy fekszel hanyatt 
Egy kakában.

VÉGEKNEK VÉGÉN

Harsona...
Angyalok kara .. .
Remegve figyel milliárd lélek, 
Csattan az Ür hangja zordul, 
Felhangzik az u t o l s ó  í t é l e t !
S rá egy „Fúj, bíró!” a hátsó sorbul.







POÉZIS

Se híd, se gázló 
Csak mély, mély víz. 
Parafa úszik tetején: 
Kopeczky László.

MEGY AZ IDŐ

Most már,
Ha nem is 
Nagyon,
Érzem
Az évek súlyát 
A vállamon,
De reggel,
Ha felébredek,
Látom,
Hogy Allah 
Megint
Babrált a szakállamon.

JELLEM

Egész életemben 
Az erőszak ellen 
Küzdöttem,
Az Igazságban bízva 
Szinte vakon, 
Sajnos,
Ez meg sem látszik 
Az erőszakon.
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SOKADIK FOHÁSZ

Kő vagyok,
Amelyet lassan 
Felmorzsol e sík .. .  
Pedig az volt az álom, 
Hogy hegynek beváljon, 
De csak kő, kő, kő 
Maradt ő,
Melyet fel-fel se dobnak, 
Csak visszaesik.

POÉTA NOVEMBERBEN

Nem vagyok szánó,
Irigy sem,
Voltam én már 
... így sem.
Dolgom csak az:
Hogyha kisüt a nap, 
Melegítsem.

PANASZ
AZ ÜRES PAPÍR ELŐTT

Nincs, aki
Hónom alá nyúljon
Gyengéden,
Talpra rántson,
Intsen.
Most tudom csak,
Milyen az a 
Halvány dunszt,
Amelyik sincsen.



SZÁMOL ENGEM VALAKI

Balszerencse,
Gyalog futottam előled,
S jöttél
A viharok szárnyán ...
Ez a hajsza örök,
Mintegy csodára várván,
A Remény 
Illatos ágából 
Egyet-kettőt török,
Aztán ...  letörök.

ZU ALLAH-NÓTA

Ne keresd a régit 
Mosit már,
Csak ez lesz végig. 
Elsüvítettek 
A tavaszok.
Reggel,
Ahogy tükörbe,
Dúltf észek-ha j amba 
Nézek,
Feltör a sóhaj:
„Oh jaj!
Az éjjel ismét havazott..

KEGYEDBE AJÁNLKOZOM 

Utókor,
Így ítélj te meg:
Nem voltam rossz,
Csak a megengedettnél 
Engedetlenebb.

Delelő Napom ím 
Fordul lassan rőtbe,
Hamar józanultam ugyan, 
De szívem lágya 
Még ma se nőtt be.



APAGE, SPONTANEITÁS!

Hányszor álltam előtted 
Levett föveggel 
(És a szöveggel):
„Ihlet!
Csak még ez egyszer!”

Most, hogy 
Fejem lágya benőtt, 
Lenézem e nőt.
Tudat és önérzet! 
Elmúltak a félszek!
És ... alighanem 
Ti néztek rám vakul, —  
nem az én dalom fakul.

PLAY BACK

Kirohanok a létből, 
Anélkül, hogy a fő-fő 
Célt pedzeném.
Hej, ha elölről kezdhetnék 
Mindent,
Mindjárt a közepén 
Kezdeném.

RÉSZLEGES AMNÉZIA

Feltúrtam 
összes emlékeimet,
Ám nem találtam,
Amit oly nagyon kerestem: 
Midőn ott álltunk szemben 
A kora estben,
S én azt mondtam, hogy:
............ ” (?)
Mire:
„ ........................."(??)
Volt a válaszod.
(Mindent azért 
Mégsem feledtem el, 
Láthatod!)



Hogy napsütötte konyak 
Cirógatja gegám,
Vadabbnál vadabb terveit 
Gonosz kis manó 
Fülembe súgja,
Hisz megtenném én,
De meg ám!
Csakhogy most veszítsem el 
Józan eszem,
Amikor be vagyok rúgva?

TÁVOZZ TŐLEM !

TESTAMENTUM

Sürget az Idő,
Kifutok belőled, Élet.
Még jól körül sem néztem. 
Nem is kívánhatom: 
Tartsatok észben,
S hiúságom nem is beteg. 
Így a jó!
(Legalább nem kell majd 
Elfelejtenetek.)

MINDENNAPI SZERENCSE

Találtam 
Egy pénztárcát,
De a fene megesz,
Mert nem degesz.
Csoda hát,
Hogy az ember 
Neheztel ?
Hát becsületes hanyag 
Az ilyen,
Aki üres pénztárcát 
Veszt el?
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SZÁMADÁS 

Az árakkal
Nem tudok versenyt futni, 
Feladom harcom,
Hogy energiát se 
Fogyasszak.
Inkább egész nap alszom.
Szép ábrándim, hát 
Merre visztek?
Ha papírba vésném 
Minden gondolatom,
Ma akkor sem írtam — lásd — , 
Csak két tojást 
És egy kiló lisztet.

KORA NYÁR

Izzott a levélen a fény,
Majd belevakultam én, 
György úrfi 
Tombolt a zongorán,
Pacsirta tündökölt a fán,
És az ég minden kincséért 
Nem hagyta volna abba. 
Bele-belefuvolázott a Bachba.

ELŐZETES FINÁLÉ

Előttem a jövő
Teljes kegyetlenségében
Kitárul,
S én a legsivárabb csendben 
Meredek rá sivárul.
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öröm
A mellényzsebben,
Gonddal teli strahzsák,
Már túl vagy az ötvenen,
S még mindig nem érted: 
Mi ebben a „marhajó”-ság?

ÉLE TC É L

SZALDÓ

Létvégen,
Mikor
A végelszámolás 
Faktúráit 
Kéretem be,
Kiderül:
Az egész
Földi tartózkodás 
Ügyszólván semmibe sem kerül, 
Csak az életembe.

EPILÓGUS 

Az élet
Egy pancser által 
Rosszul megírt darab. 
Katarzis gyanánt 
Végül:
A szív leesik,

% A nagy kő 
Marad.
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REKLAMÁCIÓ

Olykor utálom 
A Sorsot,
Hogy csapást mér rám, 
Nem kímélve 
őszülő tincsem, 
Tetejében 
Mérlege
Hitelesítve sincsen.

AZ ÜJ TÖLTŐTOLLHOZ

Írhatsz te 
Kakival is,
Ha van mit mondani,
De ha nincs,
Pont
Ami kellett,
Aranytoll ide,
Aranytoll oda,
A kaki ellep.

KÉSEI FELISMERÉS

Költőnek születtem,
S meghalok bután, 
Mert mentem 
A józan eszem után.

MI VAN A TARISZNYÁBAN?

Folyton utakat rajzoltak elém: 
„Menj ott! ... Menj itt!"
S én sürögtem, forrtam, 
Kiforrtam, elforrtam,
De ami maradt,
Az aztán tényleg 
Nem ér semmit.



AZ ÉN FORMÁM 

Életem
Legnagyobb dilemmája előtt 
Álltam,
És — bármilyen furcsa! — 
Kezemben volt a megoldás kulcsa, 
Csak épp a kaput nem találtam.

RlMES MEGALKUVÓ

Vennék egy rinocéroszt 
(Most vesztegetik potom áron),
Mert ő az én irodalmi ideálom.

Ha vastag lenne bőröm,
Elégedett röffenést hallatnék minden dalban, 
Észre sem venném, hogy az orromon szarv van.

NÉGYSZEMKÖZT SAJÁT MAGADDAL 

Alkottál
Verítékből, vérből, nyálból,
Azt hitted, kicsikarhatol 
Egy döntetlent a Haláltól.

Bizony, mikor köhögő motorodnak 
A hiúság gázt ad,
Észre sem veszed, hogy az Everestet 
Felülről lefelé másztad.

Legtöbbször sajnos úgy érzed,
Életed tisztára meddő,
Nem is egy nagy nulla voltál,
De éppenséggel.. .  kettő.
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LAZMÉRÖT SZOPOGATVA

Ö most már nékünk 
örök őszi mátka,
A nátha.

Hongkong,
Hol angol,
De mindig lehangol.

Igen, már nagyon unom ám! 
Quo vadis, vírus?
Hol vagy, tudomány?

BÉNA KARRIER

Jövőbe tekintve,
Elindultam az ősi nyomdokon,
Ha minden jól fog menni,
Valóságaim álommá válnak,
Engem meg elmacerálnak,
Mert nem akartam átkozott lenni,
Sem azt, hogy övezze giccsfény a homlokom.

FAL RENG

A fából vaskarikát felfedeztem én is, 
Négyszögletes és puha,
És gazdaggá tesz majd ez a ziccer, 
Csak el ne üssék valami hülye viccel!
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TÉPELÖDÉS

Kegyetlen Idő, 
Hogy kiforgatsz 
Pillanataimból! 
Már soha futni 
Nem fogunk 
Együtt mi?
. . .  Az óra üt,
És én nem tudok 
Visszaütni.

(FÁS)KAMRA-RlMEK

A tél előtti 
Délelőttön 
Egy szál tüzelő 
Nem volt a házban,
Se pénz,
Se remény,
Mégsem fáztam 
38 fokos 
Náthalázban,
A tél előtti 
Délelőttön,
Mikor egy szál tüzelő 
Nem volt a házban.

Tehát ne tartsatok tőle,
Hogy a költő dala fogy,
Csak közben
Nehogy meggyógyuljak valahogy!
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KÉNYSZERVÁGÁS

Világrendítés 
Se lesz már,
Nem tudott a vulkán 
Kiszakadni 
És nem fogom 
Vastag kéziratcsomó 
Formán
A Kiadótól visszakapni.
De mert
Sürgetnek Shylockok — 
Miközben átkozom a világot, 
Hogy nem ért — ,
Levágom és kimérem 
A nagy Műt 
Flekkenként 
Egyötvenért.

ÖNBIZALOM

Néha
Csapásra csapásból 
Kimászom kapásból, 
Máskor apró malőrben 
Ujjamat sem tudom 
Mozdítani.
Ez az, ami 
Szép
A bezáruló körben.
Mert pompás szavak ezek: 
„Sorsom alakításában 
Tevékenyen részt veszek!” 
Csak éppen 
Azt nem tudja olykor 
A bátrak bátra:
Merre van előre,
És merre hátra.
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EZT MÉG MEGVÁROM

Ha nyakamba zuhan 
Minden bajom,
Felteszem a kérdést: 
„Érdemes volt lenni vajon?” 
Ha a válasz késik,
Majd
Fejfámra vésik.

SZUBTILIS VALLOMÁS

Kiállónak 
E hang
Nem túl vastag,
Hát a vízre írtam rá: 
„Szeretlek!”
Nem olvastad?

OH IGEN ...

Tele vagyok megint 
Testi-lelki heggel,
A Sors
A pofámban feledte a vésőt. 
Fergeteges rosszkedvvel 
Ébredtem reggel,
S még az is 
Elromlott később.
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NÉMA TÉMA

Egy ötlet,
Valamirevaló,
Akkora, mint például 
A trójai faló,
Nem akad.
Meg aztán ...
Mi a frászt keresnék én 
Trójában,
Odiisszeüsz lójában.

JAJ, MERT ...

örülök most már 
Minden percnek,
A rossznak is, 
Tudatom mélyén 
Egy vaksi öregúr ül, 
S én csalok,
Csalok rendületlenül.

ENYHE SZEMREHÁNYÁS

Te rossz film: életem,
Te is leperegsz,
Csak végigvárni győzzelek .. 
Szavamra, Sors,
N e k e d  ez e g y  f ő s z e r

FINÁLÉ

Aztán egy szép napon, 
Beleunva a dalba,
Ügy maradok, halva.
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26. Urbán János: Látomás a fennsíkon (versek)

27. Somlyó Zoltán: Szabadkai karnevál (válogatott írások)

28. Lányi Sarolta: Próbatétel (versek, novellák, napló)

29. Dr. Milenko Palic—Kiss István: Forrongó földvilág (Csan- 
tavér munkásmozgalma 1895— 1945)

30. Kenyeres Kovács Márta: Fölszállott a sármány (balladás 
versek)

31. Csordás Mihály: Követni az időt (tanulmányok, esszék, 
kritikák)

32. Pató Imre: A Hétről-Hétre repertóriuma




