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Amíg táncol, addig élek
Jár a vér, a vér, a vér,
valahova odaér
közben besenyőket kerget,
Lilla nevű illaberket
kolostorba rabot pakol,
görbe karddal papot csapol,
kurta kantárszáron rángat
keresztényt a Kapisztránnak
s rendre üstdobokat kóstol
záporában Bem apostol
nos e vér, e vér, e vér
odaér és ideér
hős fiai fölmenének
gólyának és gilicének,
menet még huszárroham,
jövet már kozák roham,
keresztül a Burgonyában,
német császár bús honában
ahogy késben fut a vaj,
s rögtön látni hol a baj.
Érdemes e vérre várni
vitéz héderváry Háry?
Szentgyörgytéren júdáscsókért
kiserkenti majd a hóhér,
faluvégen hetyke dalban
tűzvonal a vérvonalban:
árok, árok, lövészárok
vajon még sokáig várok?
Üzenem az ellenfélnek
amíg vérzem, addig élek.
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A megtöretés se valóság
Vajon még mennyi lehet hátra?
Mikor érünk el a határra?
Azt mondják megyényi az ország
és tegnap éjjel is csak hordták

esők és latrok, iszapbéke
lett most a kertek menedéke.
Azt, hogy dühödten Fennvalóz is
a reánk szabott diagnózis�

Nem Jóbhoz illő s méltó módon
titkon a koronámat hordom
lopva a címeremre nézek
és mint szerelmes felidézlek.

Mint fogoly, piszkos, éhes, tetves,
elázott fényképeddel fekszek
és miatyánk-sorakozókon
a jót a te nevedre hordom.

Nem jelölt ki barakot, házat
új helyzetemnek az alázat.
Vagyok mint minden ember � sértett,
ki minden végén � ennyit értett.

Egy összecsukott szívben hordom
hajdani �mit-nekem-te-zordon�
s �íme-hát-megleltem� hazáim.
Ábelségem mögött egy Káin.

A megfelelő sorsra leltem.
Ne hidd, hogy meg nem érdemeltem.
A többit tartsa el a jóság.
A megtöretés se valóság.
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Toldi dele
Valaki látott engem holtan.
Kártyák vágott királya voltam.
Körül a felsők, alsók, ászok
látván, hogy most már nem csatázok

elkezdték hős leszerelésük:
hagymába vágták vadászkésük
s megkönnyebbülten billent helyre
nyílhegyük ügye: ��illemhelyre��

Nem oda Buda, szólt egy jobbágy.
Toldi alá így került jobb ágy:
Prokusztész-trianoni mércék
bár maradványait ne sértsék.

Boncasztalon még, kiterítve
számítok részedről a hitre
hogy tök se, makk király se voltam
és nem is engem láttál holtan.




