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istenes vers 
 
2900 gramm 53 cm vércsoport A 
Rh-negatív anyja b.m. apja portás 
gyermek neme neve 9 nap túlhordás 
ezerkilencszáznyolcvannégy július húsz 
 
ezek voltak keletkezése körülményei 
de a keresztelési emléklap még váratott 
magára a vallásos apai nagymama 
intézte el mert az nem lehet hogy 
kilenc éves a gyerek és még pogány  
 
csákányba menének hát egy diakónus 
keze alá a legjobb az egészben (és előny) 
gondolta a gyermek hogy ő emlékezni fog 
a csecsemőkorban megkeresztelkedettekkel 
ellentétben a szertartásra 
ám ez is csak úgy érintette mint a belőtt 
fülbevaló amit a mama rátukmált  
és hordania kellett mint ezt a hitet 
amit muszáj 
 
imakönyve is volt esténként miatyánk ki vagy 
a mennyekben és üdvözlégy mária reggel 
vasárnaponként át a falun a fő utcán 
csinos szoknyácska szandál a mamán 
ünnepi otthonka papán a kocsmai 
ingje azon hózentróger orrán borvirág 
tyúk és kiscsibék falunépe a nagy attrakcióra 
készült pezsgett a kultúrélet templom 
és kocsma körül a húsleves előre kész volt 
disznókaraj bepanírozva hja a vidéki mamák  
nagybugyogós hajnali gépek fejkendős 
fogatlan matadorok akik házaikat a hátukon 
viszik de ilyenkor mikor a harang kondul  
bajuszos szájuk alatt mormolják az igét 
és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat 
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„ 
rózsafüzér szemein májfoltos kéz bütyköl 
nincsen éhes disznó sem söprögetni való  
uram irgalmazz 
krisztus kegyelmezz van 
a gyermek hiába puskázott nem ment 
neki az ének ámbár tátogott szorgosan miközben  
inkább a padok repedéseit és az ódon dongást 
a messiási akusztikát a mozaikablakon megtört 
krisztusi fényt figyelte és ahogy emelkedik az oltár 
menjetek békével mondá a kopasz pap  
széttárt kezekkel előkerültek a savanyú 
cukorkák és a negrók csörgött az apró 
 

fiatal felnőttként a nyugati téren 
várva az éjszakai buszra egy csöves 
szólította le ő meg rá sem nézve rutinos 
adakozóként előkotort egy cigit és ahogy  
átnyújtotta meglátta 
hogy szép férfi szakállas csillagszemű 
köszönöm megáld az isten duplán visszakapod 
azzal eltűnt a srác kapucnival a fején  
aztán kis idő múlva két szál davidoff-fal 
tért vissza a busz még mindig nem jött 
akkor szívd majd el ha magad alatt leszel 
megállt a 907-es a jézushasonmás eltűnt 
fél év múlva egy szakításkor előkerült 
a két szál 
 

ülök a fészbúk előtt 
mert	kinyittatik	vala	az	mindentlátó	könyv	
hírek a globális felmelegedésről 
ökológiai lábnyomomat számolgatom 
hisz	kik	testeket	kínyeztették	a	földön	
kedvek	ellen	kínoztassanak	tűzben		
ó, kedves Intelligens, algoritmusok  
szelíd őre, hálózatok kiötlője, kinek  
mestersége: az ember, 
örökítsd meg az életem, és vetíts 
a holografikus mennyországba! 
nagymama nem tud már misére járni 
87 éves elmúlt 
új laptévéjén áldja az Urat 
nem öltözik ki hozzá 




