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PçRBESZ°D TEGNAPOMMAL

Ki vagy mi vagy micsoda szerzet
az elsû l¢ptek ura szerzett
hagyott azutÀn szerbe-f¢lbe
csak l¢gy a magad istens¢ge
s a k¢rd¢sre mi volt a legszebb
kipirulva felelheted
a f¡gg´ny a felg´rd¡lû
majd lehullÂ leleplezû
nyÁlt tengeren f´ltünve f´ld
g´rgeteg ami els´p´rt
s ajÀnd¢kul megint a kezdet

RGY BIZALMAS KçDERLAPJA

Sz¡let¢si helye ideje anyja neve lakcÁme
k¡l´n´s ismertetûjele jobb f¡le kiss¢ elÀll
hiÀba suttognak kiabÀlnak k¡rtûj¢be bÀrmit
zsigereinek titkos ¢rz¢kszerv¢vel hall
vonzÂdÀst indulatot hunyorÁtÀsbÂl arcrebben¢sbûl
szÁvesen csatangol a Duna mÀsik partjÀn
Àm sosem Àrulja el melyik az a mÀsik
jÀrtÀban-kelt¢ben tekintet¢vel teremt
f´ld fel¢ g´rnyedû fat´rzsbûl csûlakÂt
ugrÀndozÂ ÂvodÀsbÂl elr´ppenû papÁrsÀrkÀnyt
folyÂra sz´gellû k´z¢p¡letbûl s¡llyedû csatahajÂt
hasznÀlt buszjegybûl nyertes lottÂszelv¢nyt
alkotÀsait bekeretezi otthon kiakasztja
egyetlen lÀtogatÂja se vette ¢szre a müveket
viszont ¢jszakÀra verseibe takarÂdzik
de Àlmait mindmÀig nem siker¡lt lef¢nyk¢pezni
megt¢vesztû szelÁd pupillÀja csalÂt ÀlcÀz
egyet¢rtû k´zhelyeit szakmÀnyban mondogatja
Àthatatlan k´peny¡krûl peregjenek le kortÀrsai
term¢szete csapatjÀt¢kra kev¢ss¢ alkalmas
pÀros versenyben azonban n¢ha meglepûen hasznÀlhatÂ
csak tÀrsa vigyÀzzon melyik oldalÀra Àll
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meze lobban¢kony s akkor elrontja az ´sszjÀt¢kot
mÀskor f´lszedi maga m´g´tt nyomait
s azutÀn a fickÂhoz f´l is Ãt le is Ãt
javasoljuk pr¢selj¢k k¢t itatÂspapÁr k´z¢
¢s diÀkoknak katonÀknak nyugdÁjasoknak
kedvezm¢nyes bel¢pûdÁj¢rt mutogassÀk

A REPºLý SZýNYEG DEKADENCIçJA

Rep¡lj szÀllj messze hÀnyszor k¢rtem ¢n
kuporogva tüzv´r´s t¡k´r¢n
arabeszkjeit k¢t k¢zre ragadva
ne sodorjon el a hatÀrtalanba
megvetettem k´ny´k´m csillagÀn
ter¡lj´n az ürben mint f´ld alÀm
lobogtak lengtek rojtjai a sz¢lben
s maradt gyapjÃ madaram szÀrnya t¢tlen
f´lpillantok s k¢t ÂriÀsi lÀb
a keretsÀv egy-egy medaillonÀt
fogja le helyben marasztalva engem
ki esk¡d´tt kalandozÀsom ellen
repeshet bÀrhogy varÀzsszûnyegem
egy h¡velyknyit sem emelkedhetem
tekintetem fut bokÀn vÀdlin t¢rden
nem siker¡l vonÀsaira n¢znem
hogyan szerezhetn¢m vissza szabad
a b¢klyÂt oldÂ akaratomat
vÀgjam-e peng¢met szÁjas husÀba
csiklandozzam a sz´rny talpÀt halÀlra
akÀrmi jÂ ha megt´rn´m segÁt
a rabszolgatartÂ t´rv¢nyeit
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UTñZ¹NGE

Nem igyekszem keveset dolgozom
Ãj napom mÀr csak egy-egy
lehelet a vÀzlaton

Kidolgozni vagy elm¢lyÁteni
minek belûle Ãgyis ezt-azt
hiÀnyol valaki

Ahogy alakult Ãgy kerek
torzÂja mÀst nagyobbra nûni
nyugtalanÁt ha elmegyek

LÀszlÂffy AladÀr

LINCOLN A SZíNHçZBAN

J´jj el, Urunk, ¢s hozzad el a b¢k¢t,
hogy egyek lehess¡nk, amint ig¢rted.
Naponta less¡k eg¡nk f¢nyes k¢kj¢t,
mert hidd el, mi is aggÂdunk te¢rted.

Idûnk¢nt mintha tudnÀ, hogy Te lÀtod,
n¢ha pedig, ha elfordulsz egy percre,
Ãgy elszabadul teremtett vilÀgod:
megj´n a gyilkos, gonosz ÀrmÀny mersze.

Ilyenkor tudvÀn milyen aki Àlnok,
mÀr f¢lthet¡nk: a szÁnfalak m´g´tt ä
hol felvonÀst cser¢lgetnek az Àlmok,
egy eln´kgyilkos rÀd lûtt, led´f´tt,

¢s sosem t¢rsz mÀr a terembe vissza,
hogy mindenki el¢rje, mit akar,
¢s kider¡lj´n, mit takar a tiszta,
¢s kit´rj´n a boldog tapsvihar.
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