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JÓZSA EMÕ

Öre ge dés
Ne kem is 
Ne ked is
Szem üve get ír tak fel.
Plusz egye set.
El ke se red tünk.
Ne kem pén te ken
Ne ked ked den
ad ják oda.
Ku tyád Ti bi
Ku tyám Bo risz
Koc ka kö vek hul la nak
fer de éle tünk re
Ve lem öreg szel
de nem mel let tem.

Cson tig
Jól. Va gyunk.
Fi gye led? Csak ak kor.
Hívsz ha. Kér ni.
Akarsz.
Tu dom, hogy. Tisz tán. Sze retsz.
Nem. Baj most. Én.
Es ni. Fog Pá rizs ban.
Ker ge tik a. Fel hõk.
Egy mást.
Ami kor még. Ru hát hoz tál.
Aján dék ba.
Na hát. Már nem. Fáj.
Nyolc. Év kel lett.
Mi u tán. El men tél egy.
Pap lan nal a. Há ta don.
És most. Mi kor?
Fo gunk Pá rizs ban.
Egy bár ban együtt.
Ül ni.
Hogy egy más. Sze mé be.
Néz ve va ló ban.
Cson tig. Õszin ték.
Le gyünk.

Piran, na gyon ré gen
Em lé kezz...

Éj jel a macs kás szûk ut cá ban
nyá ron a ten ge ri csend ben
Nõi hang mond ta pu hán a Mi atyán kot
ola szul
Lép ked tünk kézenfogva
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vágy tunk Ve len cé be
mely kar nyúj tás nyi ra le be gett
De nem volt pén zünk
Ol csó szo bánk te ra szá ra fü ge fa haj lott
és öreg há zi gaz dánk, a par ti zán,
Ti tót mutogatta büsz kén
fegy ver ben, a karsz ti vad he gyek ben
Él tet te Ju go szlá vi át
Ré gi fo tó, öreg kom mu nis ta, el sül  lyedt vi lág;
Elõt tünk a kö zös, bo nyo lult jö võ
és a fur csa sze re lem
mely be ka pasz kod tunk
Mi, er dé lyi ki ver tek

Na, em lék szel már...?
Az Ad ria és a kö zös hit
egy fé nye sebb anya or szág ban

Most itt ülök gaz dag Szlo vé ni á ban
elé ge dett em be rek kel a ba rokk ká vé zó ban
Pénz zel, ál lás sal, sza bad ság gal
és Ve len cé vel a forraltboros tél ben
Nél kü led
Szo mo rú, sö tét, de pres  szi ós háttérországgal
Ahol van nak még szûk ut cák és
õsi csend bú jik meg a fény mö gött
va la hol
Ám sen ki nem mond bol dog Mi atyán kot
a bár so nyos éj ben


