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Érkezés Empoliba 

 

Gyorsvonaton robogunk valahonnan 
valahová, két kellemes útitárssal. 
Miről beszélünk? Úgy tetszik, irodalomról. 
Szépek a tájak, hegyek és gyors patakok közt 
visz a vonat és élénkzölden tűnnek a rétek. 
Végállomás – de én még haza nem értem, 
át kell szállnom, vége az eddigi lég- 
hűtéses utazgatásnak. Megcsap a fülledt 
levegő, elönt a hőség, ez már szinte pokoli- 
és most látom az állomás nevét is felírva: EMPOLI. 
 
 

 Glossza Kaiser Ottó fényképeihez  

 

Sejtelmes tájba veszve 
vagy abból kiemelve 
egy ló, bárány, vagy ember. 
Minden kép –haiku. 
Fázós híd hajnali ködben. 
Árva madarak röpte 
a habzó éggel szemben. 

2009 
 

 

                                                           
1 kÚjabb munkáinak közlésével szeretettel köszöntjük a Londonban élő, 75 éves költőt! 
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„Nemzeti” könyvüzlet, 2009 

 

A kirakatban csupa Wass - 
előbb a szittya vágyálom, 
aztán a nemulass. 

 
 

Dzsem története 

 

Mátyás király kivánta a Dzsemmet 
azaz csak szerette volna de sem 
a francia király sem a pápa nem állt kötélnek 
nem adta ki neki a száműzött török 
királyfit aki valóban a Dzsem 
névre hallgatott és elég sokat ért 
mivel Bajazet szultán éveken át 
45 ezer dukátot fizetett érte „tartásdíjként” 
-kinek? hát a pápának akit Innocentnek 
hívtak ugyan de nem volt olyan ártatlan 
hogy ne szerette volna jobban 
az aranyak csengését a magyar királynál- 
Mátyás tehát Dzsem nélkül maradt az pedig 
túlélte a hódítót akinek Bécsben 
ocsmány fügét mutatott a halál 
Öt évvel élhette túl talán 
a 35 évet élt oszmán Dzsem a királyt   a kortársak 
mérgezést gyanítottak nála is 
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Reggeli zajok 

 

Reggel van. Fejem fölött ilyenkor 
ógörög mondák szilaj kancái dobognak- 
herkulesi munka lenne 
megzabolázni őket! 
Közben kinn a kertben 
aki a domborművön kezét emelve áll, az 
egy akháj vagy trójai harcos, talán 
Diomédesz vagy lószelidítő Hektor az Iliász-ból. 
Szeretem az ilyen száraz, 
napfényes napokat, amikor 
nincsenek kocsiversenyek 
a stadionban, rituális gyilkosságok 
sem történnek, csak szines mesék 
röpködnek a mágikus képernyőn, szemhunyásig. 
 
 

Jezsuita hitszónok szózata  
I. Erzsébet angol királynőhöz 

 

Ó te szegény eretnek, 
kit a hívek szeretnek, 
hagyd el bűnös tévelygésed, 
igaz utad keresd meg! 
 
Ágoston és Szent Tamás 
tanítóink és nem más, 
aki Róma ellen szól 
elszakad az Egyháztól! 
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Egy  háznál több nem lehet, 
mely a keresztényeket 
oltalmazza! Örökre 
rabja lesz a töröknek, 
 
aki más akolba tér. 
Könyörgöm hát, mindezért 
Róma tanát el ne vesd, 
s az igaz utat kövesd! 




