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A HETEDIK KÖR UTÁN

Ülök a papír előtt, cigarettázom, 
s ahogy szaporodik bennem 
a kátrány és a nikotin sárga leve, 
úgy emelkedik a vérnyomásom. 
Érzem: nehéz már fejem, lélegzésem, 
szívem is szaporábban ver, 
a hattyúk hetedik köre után ha 
lefekszem, rövidebbek az éjjelek.





ALBUM





ESŐ UTÁN

Eső után házunk mögött bolondul 
nőtt a csicsóka. Délutánonként 
szomszédunk, Róka Pista, ki a 
cserepeket is elitta, az édes gumókat 
majszolgatva dudorászott. A félnótás.
Végül a macskamászóra akasztotta 
magát: a tűnődő-kérődző költészetet 
így ragadta torkon. Elfújt alatta 
a szél. Eszeveszett, ki nem hallja, 
kukurikú, a csontzenét.
Azóta a hang értelem nélkül létezik, 
mint éppilyenség. Kilátszik 
a sovány tető bordája, 
meztelen kéménymellek merednek 
paráznán az égre, fekete tejük 
az idő már kiszopta. Az embert 
gonosz érzékietek bizsergetik, 
szemérmesen gondolok rád, szitakötő-szárny- 
esztétika. Szorgalmasan be
ázik a padlás és a világharmónia.
Szaporodnak a lavórcsörgést fölerősítő 
logikai struktúrák. Lüktet a szív, 
és fogy az ital. A metafizikus 
megismerés tanulságára buzgón 
zuhog a kurva természet zápora.
Az égi kuncogás betölti a pusztát, 
és nő, csak nő, növekszik a csicsóka.
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LELET

Nincs hant szokványdolgaink fölött, 
nosztalgiánk jól van preparálva, 
alanytalan a bánatunk: mint a gyermeksírás, 
s vár ránk a divatdromedár.
Szavakkal temetkezünk, 
akár a haldokló gyógyszerekkel, 
s nem vágyunk már a hold után 
eposzt szülő, vad értelemmel.
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TÉL

Befagyott patak, 
jégen borong az ég -  
alatta víz szalad.
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TAVASZVÁRÓ

Patak, vidd messze,
Tűz, emészd meg 

a telet: 
életem hadd éljem, 
hadd házasodjam meg! 

Párt választok szűzgulyából, 
Leányok legtisztábbjából, 

habok hidegéből.
Patak, vidd messze,
Tűz, emészd meg 

a telet:
Kutyaköszörülte fája,
Ázzon, lobogjon szoknyája -  

tavasz utána!
Patak, vidd messze,
Tűz, emészd meg 

a telet!
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ALBUM

Olyan volt ez a nyár,
mint egy rosszul kidolgozott fotó:
most még élesen kirajzolódnak az
emlékek körvonalai, de idővel
foltokban bámulni kezd a kép,
majd egészen megfakul,
s végül kivehetetlenek lesznek a részletek.
Az érzések kálváriastációiból csak a 
megfeszülés kielégülése marad meg, 
vagy még az sem, hiszen 
a feltámadás gyilkos reménye kiirtja 
a fájdalmakat is.
Az időpontok összemosódásával semlegesülnek 
az elválások és a találkozások, 
s kicsapódik, mi nem tartozik a nyár, 
a mostani nyár lényegéhez: 
a lemondás sókristálya.
A múltban dicsőn, dicstelenül,
vagy csak egyszerűen elhulltakat
újabb fényképezkedők váltják föl,
mert új nyarak, új megörökítendők jönnek,
az ezerkilencszáznyolcvanhatos fotó pedig
halványul, a kontúrok elkenődnek.
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ősz

Liheg az ősz,
mint megkergetett, gazdátlan eb. 
Előtte szőlőszemekbe vájt 
barlangokba húzódnak a darazsak, 
mögötte diók kopognak.
A feketehimlős ég 
sebei fölszakadnak.
A vendéglők előtt 
egymáshoz bújnak az asztalok, 
mint ravasz vének a temetésen, 
mikor a kántor 
a búcsúztatóba kap.
Kárognak a virrasztó madarak, 
kik tudják, hogy kell a 
vonuló éveket túlélni.
Csak a fák vetkőznek le, 
bután, mint a fiatal nők, 
mert hamar akarnak pihenni.
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KAGYLÓHÁTÚ SZIGET

Belehasít a tudatba egy földöntúli hallali,
szorítsd füledre tenyered,
búgó zsoltároktól védd magad,
vagy keresd meg Istened,
mert egyszer vihar támad a vizek fölött,
és darabokra törnek a tengerek.
Egymást váltó nappalokkal gyürkőzöm
önzés meg szeretet közös mellkasában,
rettegve a bennem fészkelő
életszülő-testszakító erőtől,
és attól, kinek milyen szándéka van
velem. Számból kifröccsen a kérdés:
eljutok-e, eljuthatok-e
a megőrzendő tisztaság gyászcsendjéből
jégre festett útjaim valamelyikén
a kagylóhátú szigetre, oda, hol
nem a csonka valóság mártírjai élnek
kiújuló szobraikkal, hanem azok, kik nem vakultak
bele egyenlősdis szere te tbe.
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MASZKOK
Füst Milán emlékére

Évekig ápoljuk testünket, 
elsimítva minden redőt egy napért, 
mikor is magunkra vehetjük akantusz- 
levéllel díszített köntösünket, 
s szégyen nélkül az utcára léphetünk.

És imhol jő az özvegy 
vaskos, szilveszteri bugyellárisával, 
tavalyi burgonyát árul, 
nincsen szava csak a mára, 
és jön a király, 
kezében idomtalan kővel, 
mögötte ezer szűz felesége, 
fejük ezernyi körtevirág.
Nyomukba’ szakállas pakulár lépdel, 
szája helyén gádor tátong, 
és jön a párja, aki 
kitekerte a kacsa nyakát, mert 
méhében két magzat fogant.
És jönnek egymás sarkába 
kapaszkodva sokan, 
jönnek lótuszlegyezőkkel, 
jönnek még, jönnek, csak jönnek 
újabbnál újabb maszkok.
Mi meg állunk, 
jácintvérünk fölszikkad, 
lehasalnak a templom 
körül a sírkövek, 
s a mandragóra elszárad.
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RAJZOK





A BOLTOSLÁNY

A sarki boltban dolgozik egy kedves vörcsi, 
olyan barázdabillegető-féle.
Magamban mindig tanakodom ,
megkérdezzem-e tőle, hogy van-e férje.
Igaz, aggasztó a sok festék rajta,
és elöl hiányzik egy foga,
meg, be kell vallanom, kissé nagy az orra,
de az, aki tetszik, lehet csúnya is.
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A  S Z ÍN É S Z N Ő

A kis bukfenc nevét is tudom, 
de az említéssel nem kompromittálom. 
Elég az, hogy előlegeztem neki, 
ami majd egyszer megilleti.
Lehet, nekem csak almaecetet adott, 
de hadd mentsem föl, biztos volt benne, 
hogy attól a férfinak, ha nem is jön meg, 
legalább jobban nem megy el az esze.
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A  S Z E R E L M E M

Szerettem, érdekes. Nem mondhatnám, 
hogy ő is engem. Mással járt sörre, ágyra, 
s közben, mint kecske a fűre, 
vágyott a lelki harmóniára.
Lihegett, mert elhagyta az Isten, 
idegcsillapítóval gyógyította magát, 
s várta, hogy eljön majd, 
ki porig alázza.
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A GAZDA

A házigazdám (annyi vagyont adtak
neki az egek, hogy összeírni sem tudnám -
de nem irigylem tőle,
imádkozott érte eleget)
a múltkor az ócskapiacon valami lengyeltől
egy pár balos cipőt vett.
Sopánkodott aztán: most mi lesz?
Az egyik fele balos, 
a másik fele balos, 
ki veszi ezt meg?
Hogy milyen csámpásak 
ezek a lengyelek!
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A RENDŐR

Tegnap láttam egyet.
(Nem mintha csak néha találkoznék velük, 
tudom én, mi a város!
Gyilkos, betörő s más erőszakos 
tettelkövető!
De nem akadékoskodom tovább, 
érthető,
minél többen vannak, 
annál nagyobb a biztonság!)
Tegnap tehát láttam egyet, 
úgy nézett rám, 
mint apagyilkosra szokás, 
szavamra,
ettől egy Oidipusz is 
összetojta volna magát.
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HELYZETJELENTÉS





SZÜLEIM

Mint ajtónyikorgás beszél a házról,
úgy szóltak mindig egymásról. Életük galambtojás-
vert kert volt, acsarkodástól is sárgálló.
Habzottak a zsírszódától, akár a szappan, 
és betegek lettek: egyik rákos, másik ideges.
Bajos, baljós ősök. Apám, ki alig ismert, nemrég 
nekiment egy körfűrésznek, és amint fordult 
a szalag, fej nélkül m aradt. Ahogy valamikor 
a hősök: szép halállal halt. Anyám pedig, kit 
siratni is tompulttá tett már a magány, még most is 
csak olajfákat ültetget egy sosemlesz édenbe.
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ANGYALCOMB

öreganyámmal egy ágyban aludtam sokáig
egy sárral fölkent konyhában
hol az estékbe még a délelőttökből
átérződött a falu
maris zsírszódát ivott
a májából szappan készül
julist mindig más kecerészi
úgy járnak rá a férfiak
akár az egerek a lisztre
bözse lányát teherbe ejtette egy disznó
pista csipkekesztyűt vett az asszonyának
azt húzza a dudáira
józsira ki a tisztelendő urat fölbuktatta 
tegnap délután rászakadt a pince 
laci a kocsma előtti árkot 
báránybőrrel béleltette

öreganyámmal egy ágyban aludtam sokáig
az utolsó voltam kinek pecse volt
és egy ágyba feküdt vele
a falvédőt bámultam
kis csolnakom a dunán lengedez
szívemben a szerelem ébredez
libatollal tömött dunna lengedezett
fölöttünk éjszaka
segget fordítottunk egymásnak
a párna csücskét szorongattam
s reggelre összenyálaztam
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öreganyámmal egy ágyban aludtam sokáig 
vettünk egy pacifik televíziót 
öreganyám hóna alól 
kinyíllott a világ 
de a veréb is madár
az első magyar szexfilm sugárzása után 
le kellett pecsételtetnünk öreganyám 
késő volt már
azután minden verebet tévének véltem
televíziók vájták ki a
lószarból a tengeriszemeket
mint én a mákos kalács végéből a mazsolákat

öreganyámmal egy ágyban aludtam sokáig 
miután én már lefeküdtem ő 
tömőidényben imádkozás helyett 
kukoricát morzsolt és leáztatta 
reggel-este áldoztak a kacsák 
és minden vasárnap angyalcombot ebédeltünk
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TELEVÍZIÓ

M űsorismertetéskor bekapcsolod, 
megnézed a híreket, mert hírek nélkül 
hülye az ember, úgy jár-kel ebben 
a világban, mintha nem is itt élne, 
de az események ismeretében inkább 
máshová szeretne tartozni, vagy mi. 
U tána riport következik a Kiss 
családról, most már biztos lehetsz benne, 
Kiss bácsi negyvenkettes cipőt visel,
Kiss néni mindig csütörtökön mos, 
a gyerekek pedig szeretik a csokoládét. 
Míg a hirdetést sugározzák, a szöveget 
fölmondva főzöl egy feketét, és akkor 
már nincs kétség, a mai napon 
nem csinálsz semmit, 
csak, mint a csillár, 
jelen leszel a szobában.
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NIKKELEZETT CIPŐHÚZÓ A PÁRKÁNYON

Az ablak: verekedés.

a cipőhúzó fejét hátravetette, 
úgy kortyolt bele az ablakról 
lefolyó lébe,
az ablak pedig áttetsző kordon 
a kinti hideg, a benti meleg között, 
a fény fölött őrködött, 
és arról álmodott: tükör lesz.
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ÁRPÁDFA

szülőfalum  újratelepítésének 201. évében

miután a nagybőgő alakú tájba 
az utolsó,
a háromszázharmincnegyedik telepes 
is megérkezett, 
a dicső csín emlékére 
vitéz ősapáink,
kik hetekig szaros gatyában jártak, 
és fasszal írták a történelm et, 
egy eperfát ültettek, 
s nevezték vala a fát árpádfának

egyszer az ég is elöregszik

tíz éve még
a fa odvába gyerekek bújtak, 
moziból szabadult 
ném etet ölő partizánok, 
zorrók, majd szandokánok, 
de ezután már, 
bárhogy sajnálja a falu, 
az újabb hősöknek 
más odút kell találniuk

ipi-apacs

( 1987)
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AZON AZ ŐSZÖN
Nain N óm eznak

Azon az őszön, hetvenhárom őszén 
én, őszintén, mást sem tudtam, 
csak azt: lehet, még nyár van, 
és téglával koptatott farmernadrágban 
(akkor ez olyan kellék volt, 
mint médium a szeánszban) 
bakfisok után ólálkodtam, valahol 
itt, Közép-Kelet-Európa porvidékén, 
kijárási tilalmaktól mentes 
éjszakákban. (Most már másképp vagyok, 
akár hasadó fán a kéreg: 
szétrepedt önbizalmam háncsa.)

Azon az őszön, hetvenhárom őszén 
szívtam le az első füstöt, 
s értem meg az első kábulatot -  
de aztán folytattam tovább -  
könnyen rászoktam az italra, 
s nem érdekelt már szülői didaktika, 
nem bíztam dialektikában, csak 
a hatvanas évekből örökölt, át
eszményített, mindent megvető lázadásban.

Azon az őszön, hetvenhárom őszén 
részt vettem verekedésekben, 
s betört koponyával nem értettem , 
hogy miért nincs összhang: 
ha jobbról jön az ütés, 
miért nem védekezik a bal kéz?
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(M ondhatom, most már értem:
hol van közügy, ott
miért végkifejlet az ellentét.)

Azon az őszön t hetvenhárom őszén 
téptem szét a családi album képeit, 
eltávolítottam egymástól a 
rég elvált apát és anyát, 
s készültem első öngyilkosságomra, 
mert ha halni kell, legyen halál, 
bérenc vagy haszonleső az, 
ki meghátrál.
(Most itt vagyok, mint 
férfihez illik.)

Azon az őszön, hetvenhárom őszén 
nem törődtem azzal, 
a klikk(er)ek kit szolgálnak, 
és miért vannak ellenforradalm ak... 
de csak jöttek a hírek, hogy 
elhalt az Óda a földműveshez, 
hogy a gitáros Victor Jara, 
hogy Allende, az elnök, 
s még hány akolba terelt 
mészároskézre került.

Azon az őszön, hetvenhárom őszén.
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VONATBAN

Pályázik velem a vonat,
kattog, és két kattanás között elhallgat.
Fenyőillatú a táj, érzem, pedig 
a sín mellett nyárfák havaznak.
Mennyi még az izzás? Őrült! Bolond! -  
Az ujjamon számolom vissza a napokat, 
mint ki elért a számvetéshez, 
s most naplójában lapozgat.
Herbáriumnaplóm van nekem is. Hazudok. Minek? 
Másoknak sem lehettek féltettebb drágaságai, 
az ausztriai kirándulás virágai 
egyszer majd rám köszöntenek, 
rám, a két hét nincsei.
Idomul a test. Csak a 
gondolat marad idomtalan. Bárhogy 
szeretném, hiányzik a rend. A 
szenvedély, mint a kiöntött víz, 
szerteszét szalad. De még egy állomás, 
és Újvidék, a bőgő boldogság városa, 
a félig Dunántúl, a félig Európa.
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CVIJIC UTCA 24

how are you my dear friend 
a gatyádat másfél hónapja 
mosatlan hordod tornász 
2000-ért három konzervet árulsz 
2 x gulasz angielski
1 x mielonka wolowa 
a minakvásíivegeket az üzletben 
a számla fölmutatása ellenében vissza
cserélik üvegenként 150 
kár hogy nem maradsz tovább 
a newsweekeket is átvennék tőled 
ugyanis nálunk a newsweekeket 
külön newsweekekre idomított 
géppel zúzzák

how are you my dear friend 
a lepedőt gyűrötten hagytad 
christophe és a hajad 
elfelejtetted kibokszolni 
dragana hívott az este 
remegett a drót
szeptemberben költöznek a fecskék 
a verebekre hagyják az eresz alá 
kirakott corn flakeses dobozokat

how are you my dear friend 
cipőstül az ágyba john 
itt is ott is amerika 
a szemétláda a szekrényben 
második ajtó balra
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a rothadt zoknikat ott kell mélyhűteni 
ne ugorj söprűvel a kádnak 
messze hozzánk az óceán 
nálunk csak szárazon 
lehet szörfölni

how are you my dear friend 
murát vár rád christopher ágya 
hallottam tudsz 
nyelvet öltve énekelni 
és szereted a konzerveket
2 x gulasz angielski 
1 x mielonka wolowa 
badel rumpuncs után 
isztambul második ajtó balra

how are you my lőve doris 
( ......................................)
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BÁCSKA
v. i. látogatása után

a konyhakés, mint szokás, némán,
nem is pengve csapódik az ajtófélbe:
reszket a vézna levegő a penge körül
-  különben, ebben az idilli képben elvetélt
szeptember ül: a táj kötőféke! -
s úgy tűnik, akár modrcin bácsi
két háborút megélt, kopasz patikája,
örökösen leltár nélkül bukik át
a bácska mának holnapjába, itt
nincsenek színek kifejezni, mi a
lényeg, pusmogna pisztolya csövén
át visszanézve vincent van gogh -
s nem járnak a vicinálisok,
a sírokon műanyag pipacsok,
a házak teteje szalonit,
a falusi asztronómiában tizenhét
hold után újabb hónap következik,
közömbös gombrowiczi hátország:
hol nem isznak,
már nem is beszélnek,
hol dilettánsán ugatnak a kutyák,
s fülled a lélek;
nem lehet már csak megfulladni, 
vagy
belecsapni fejed a szemöldökbe, 
huzat nem jár, hol leteszed, 
ott marad a bögre -  az asztalon 
a vasárnapi ebéd: húsleves és 
fehéren
rizses csirke, estére pálinkát
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tolnak eléd, de nem virágos 
porcelánibrikben, s télen, télen 
úgy kígyózik a füst a varjúkárogta 
falvak fölött, akár a krumplihéj, 
a sarokban meg sparhert nyöszörög -

de még mielőtt a
szabolcska-melankólia a versre törne,
és a
couleur locale begyűrűzne, 
esetleg a
mondanivaló-elodázás vádja fölmerülne -  
mi más a lényeg
-  a sajnálat itt is megalázás
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KUPLÉ

Hízom, mint a többiek,
hájasodom, gyarapodom,
a szocializmus pufók gyermeke leszek.
Zabálok, mert van mit,
másra úgysem futja,
hát két pofára habzsolok,
míg a has teli, addig az
em ber nem lázadozik.
Hízom, mint a többiek, 
az eszmék, a hitek? -  
Eszem eleget, 
s mivel nem válogatok, 
már a guta kerülget.
Sokszor nem alhatom,
nem a lelkiismeretem rossz,
a gyomrom, habár igyekszem,
mégsem sikerül mindent megemésztenem.
Hízom, mint a többiek,
már az ágyba is csak egyedül férek be,
izzadok, akár a dögrovásos betegek,
ha nem lenne háló az ablakon,
meglepnének a húslegyek.
Hízom, mint a többiek.
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VALAMI RENDBE

Valami rendbe kellene tartozni, 
még akkor is,
ha a lélek két nyelven beszél, 
még akkor is, 
ha az egyiken tagad, 
a másikon igenei.
Valami rendbe,
hol biztos a biztos,
hol virradatkor csörögnek a kígyók,
és este tűnnek el az ablakok.
így, ahogy mondom:
valami rendbe kellene tartozni.
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BÁNK BÁN ELUTAZOTT

Bánk bán 8818 21-182- 
állt egy jegyzetlapon.
S mivel nincs általános igazságkritérium,
elvben minden m egtörténhet,
így az is: Bánk bán elutazott,
de meghagyta a számát,
hogy tudja a család,
a barát, az ország,
hol keresse, ha szükség lesz rá.
Nem szabad kérdezni: lehetséges-e, 
hanem csak azt: miképp lehetséges? 
Sajnos, már évek óta hiába hívom, 
nem jelentkezik ezen a számon, 
pedig jönnie kellene, 
m ert nincs kinin az üzletekben.
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KOROMSZÍNŰ VÁROS

Tüdőm falai lehetnek ilyen mocskos-foltosak, 
mint itt a házak szürke-feketék, 
s rajtuk a kidagadt vérerek 
veretes szecessziója ezernyi, 
cizellált kovácsoltvas-erkélypánt.
Két gázkamrámban millió pórus sorvad: 
eltömődnek a léghuzat-csatlakozások, 
akár autók kilehelt gázától 
utcaarcon a horpadások.
Ereimben szaporodik a szenvedély, 
és nem választ ki a két vesehagyma, 
vérbe tért mérgekért sír a vizelet, 
míg kiül az est az ablakokba.
Széttekintek: kigyulladt-e már 
a város tömérdek csillaga, s látom, 
tompa szemét a fénylő Pestre veti Buda.
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MAGYAR HELIKON

Májfoltos öreg bukik be az ajtón, 
szállásadóm,
háborúgúnyolt volt alezredes, 
szavahihető volt jogi tanácsos.
Lerúgott cipőimben majdnem elterül 
a kifakult,
vörösbe játszó szőnyegen.
Szájában magyar Helikon füstöl, 
leragadt jobb szemhéjjal sandít, 
torkot köszörül, mintha 
félne illetlenséget mondani: 
„Huszonkétszer jártam  külföldön, 
a háborút nem számítva. 
Jugoszláviában négyszer, 
negyedszer, két éve van, Újvidéken, 
de többet már nem megyek, 
nem, az utcára sem .”
Miután körüljárta, 
maga alá rántja a széket, 
óvatosan ráteszi üvegseggét.
Májfoltos feje félrebillen, 
megfogja az asztalt, 
mely éppen szökni készült, 
zsebében újabb 
magyar Helikon után kutat.
„Van egy barátom , ősbölcsész, 
hétfőnként négytől hétig itt van nálam: 
pontos, mint egy magyarázat, 
könyvelő volt, el nem marad.
Minden pénteken kint jár 
a Kerepesi úton,
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hogy beszámoljon nekem, 
mi újság az ottani bérházakban.
Tavaly meghosszabbíttattam vele 
szüleim lakásjogát, kétezer- 
tizenkettőig nem rúgják ki őket.”
Magyar Helikon gyullad.
„Nézze, itt a munkakönyvem, 
huszonnégyben 
Pécsett álltam szolgálatba, 
majd huszonnyolcban 
Budapestre költöztem.
Az első
magyarral megjártam a frontot:
reggel hattól kilencig
szemlét tartottam ,
utána délután háromig
gőzfürdőztem,
ötkor
fölhívtam anyát, apát: 
papa, mama, jól vagyok, győzünk. 
Visszavonuláskor összefogdostak bennünket, 
és miután
a Hitler képével díszített, 
a Sztálin-moslék miatt gyakran látogatott 
klozet összedőlt, 
a konstancai hadifogolytáborban 
lefostam az inam .”
Magyar Helikon füstöl.
„A háború után 
visszahelyeztek az állásomba, 
negyvenhétben menesztettek, 
másfél év alatt elbridzseztem 
feleségem kétszáz holdját,
Wildeast Anomália nyerte el, 
vagy Rákosi Mátyás, 
már nem emlékszem.
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Ötvenhatban segédmunkásnak 
álltam az építőiparba, 
akkor ott jól fizettek, 
de mikor tanfolyamosították 
az országot, letettem néhány 
alapvizsgát,
és jogi tanácsos lettem, dr.
Miután nyugdíjaztak, írtam egy 
könyvet: törvénymagyarázatokat, 
elavult már. Mondhatom, 
mindig jól éltünk, 
akár szúnyog a patikában, 
huszonkétszer jártam  külföldön, 
a háborút nem számítva. 
Jugoszláviában négyszer, 
negyedszer, két éve van, Ú jvidéken.” 
Mélyet szív, hördül egyet, 
szeme vérbe fordul.
„Hozzál kávét, Franciska, 
mi szacharinnal isszuk, 
óvjuk magunkat, míg lehet 
köhögni,
a Londoni Rádió és a
Szabad Európa is bem ondta,
napjainkban fejlődik a demokrácia,
láthatja: érdemes,
csak a nyugdíjunk lesz kevesebb.
Kér egy magyar Helikont?
Békebeli kapadohány ez!”
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MINT MÁSHOL

Éjszaka van.
Mint máshol.
Agyon van dicsérve minden: 
a molylepke a penészt 
izzadó falon, 
és a vekker az asztalon.

Éjszaka van.
Mint máshol.
Éjszaka van. 
Közép-kelet-európai.
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1988

Csak a fáknak lehet hinni, 
a szemérmes, félénk fűznek, 
a bólogató akácnak 
meg a délceg jegenyének,

a bölcs tölgynek, komoly hársnak, 
a ritkán nevető szilnek, 
és az örökké fecsegő, 
mindig feleselő nyírnek.

Csak a fáknak lehet hinni, 
mást nem mondhatsz őszintének, 
jók hozzád, s nem kell aggódnod, 
hogy játékot űznek véled.
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MEGVAGYUNK
„két kon yakot még kisasszony
szó lt p . z. aztán ha úgy tetszik  

akár mehetünk is ” 
(Polner Zoltán: Magánügy)

megszabadítanak bennünket a 
lemondásszagú mindennapi sorvadások, 
a képek maradnak meg, a képzetek 
s az ájulások -  de nem hiányzik 
az, mire már nem emlékezel/emlékezem, 
hogy a pincérnőt opheliának hívják, 
olyan megbeszélt véletlen, mint az 
x. konyak után jelentkező csuklás: 
az álruhás delirium tremens -  
igen, horatio! -
saját részegségünkbe őrülünk bele, 
egy kapualjban egyszer ágyékunkba 
nyilall a hajnal, 
és a női combok közének 
túléléssel kecsegtető örömei 
s a mindig nyafogó filozófia 
újrag ndolása meg átértékelése után 
a szélben szitkainkat simítva, 
hajunkat csendesítve, hajárunk , 
köpnek majd utánunk, 
lehet, akkor már neked/nekem 
nem jut egy-egy konyak a 
partizánkocsmák táján, s 
kitikkadva tesszük le tőrünk,
-  szent ég összes szellemei! 
mekkora kupleráj ez a dánia, 
mi pedig bolondok
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