
Európa peremén
Itt élek
Európa peremén
folytonos készenlétben
mindig útra készen.
Félig csomagolt táska
olykor átszellőztetem
kicserélek fehérneműt és fogkefét
melegben szellős ruhát
hidegben gyapjúszvettert készítek elő.
Így élek
Európa peremén
holnap behívót kaphatok
menni kell munkaszolgálatra
megszolgálni munkával a kenyeret
menni kell, mert nagyapám zsidó volt
német.
Úgy élek itt
Európa peremén
folytonos félszben
mintha a munka áldozat volna
mintha nem a munkában görnyedtem
gebedtem volna meg.
Mintha félnék tőle
holott mást se tudok
csak a munkát
reggeltől éjfélig
gyerekként és fiatalként és felnőttként és öregként
reszketősen is csak súrolok és porolok
és vasalok és tisztálok
köpülök, szövöm és fonom
gyűjtöm és szórom
szántom és vetem
mint a barom
melyet igába hajt
az éppen dúló rendszer(változás)
az úr vagy elvtárs vagy újra csak úr
meg úrelvtárs meg bajtárs meg koma
és aktuális pártnomenklatúra.
Úgy élek itt
a peremen
sose tudtam, hogy itt a pereme
ennek a flancos rablott riherongynak
én úgy tudtam, hogy ott a világ közepe
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ahol én élek
ahonnan én nézek
hisz nyögte Mátyás bús hadát 
és megállította a török sereget
és rettegett a nyilaitól Európa.
A minap a szemébe néztem 
a Kelet hordáitól rettegő asszonynak
kedvetlen belemorogtam a képébe
hogy fenemód megelégeltem 
a másodosztályú létmódot
amit ő biztosít nekem
jóléti ténykedésként pipiske dámás délutáni zsúron.
Nagyapám kiköpött ha ilyet látott
nagyapám Nyugatról ide tévedt
és itt ragadt, itt marasztalta a bánya mélye
a hegy gyomra, kincse és leve
a levegő, a táj.
Nagyapám törve beszélte a nyelvet
magázta korán elárvult gyermekeit
fia, a jogászdoktor, kezet csókolt
pedig a nagyapám köpött a házban
köpött kipökött tett az egészre
krákogott köpködött és itt maradt.
Amikor befeküdt a Házsongárdba
azt hitte, örök nyughelyet vehet
nem tudta, hogy itt, Európa peremén
az örökre megváltott sír mint a szó is különben
röpke húsz év alatt elillan
a pecsétes papír érvényét veszti
a jog s a törvény is lejár
és nem védi se Mátyás se a bús fekete had
nem jön se tatár se török
a büszke Nyugatnak szeme se rebben
amikor elhajtják
mert munkára fel
elviszik Nyugatra Keletre
elégetik vagy a Dunába dől
vagy csak felfordul mint a kivénhedt bányaló.
Az örökké csomagolt táska
az indulásra kész mozduló láb
egy helybe láncolt és bilincselt
zárt országhatár fegyveres őrök
vagon se indul fecske se
innen nincs út semerre se. 
Itt élek-halok
Európa peremén.
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