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BÁTHORI CSA BA

Szo nett csí kos nad rág gal
Szí vós, szi lárd, mint egy fû rész bak.
A láb uj ja kon tíz hos  szú kö röm.
Eny he hor zso lá sok a kö nyö kön.
Az arc ra gyog, mint nyá ron Szép lak.

Még meg tudsz fog ni min den macs kát.
Nad rá god vász na ke mé nyen ro pog.
Alig tolt éle ted re ka la pot
a kö ze li dé mon vagy a ma gas ság.

Rö vid nad rág ban nem vagy mes  sze lá tó.
Nyal do sod, né ha éve kig, fe dett kék
fo gad, hát ha együtt ma rad még

töb bi tes ted del. Pe dig nincs ki vál tó
vi gasz, még jó, ha jobb ese ted el dõl,
és él ve pot  tyansz ki a bal eset bõl.  

A bá nat el adá sa
Én nem hor dom a bá na tom,
   ki te szem a bá nat pi ac
pult já ra a zöld ség, a gyom,
   a jég re tek, a kis ma lac 

vé tel re kí nált hal mai 
   kö zé, hát ha egy nagy sza tyor
ar ra jár, vagy más va la ki
   rá kap, or rát túr ja, s az orr

más fe le lö ki, rá pa kol
   bá na tom ra egy korcs kö teg
ret ket, pa rit, s kér egy csu por
   bá na tot köz ben, és ne vet

hoz zá, mert õ a töb bi ek
   bá na tát nem oly ne he zen
vi szi, mint az enyém, le gyek
   nyu godt, el is kel az ilyen

sajátunkhoz… õ hát vi szi
   az enyém, én meg kap do sok
új után, bá nat nél kül nem va gyok
   csak egy bol dog se hon nai,

egy bá nat ta lan hon ta lan,
   er nyedt kon dom vagy szi ta szárny,
egy ki e lé gült vad alany
   sze re lem mel vagy épp sze re lem nél kül.
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Táj kép éhes ku tyá val
Fe ke te tes tem és fe hér ar com enyém,
éh sé gem gyulladoz az asz tal pe re mén,
ülök ke zed alatt és pi ros-zöld a zub bony,
ha tal mad ar ra jó, hogy en gem el mu las son.

Adj a po hár ból, adj holt zöld kan csód ból in nom,
hap tá kod csík ja majd meg-meg las sít ja kí nom,
in nom asz tal nál kell, nem oda künn az er dõn,
  ahol a hold
  e gör be folt
  e sár ga holt
  a táj ra szórt 
egy má sik tá jat,
a ré gi pe dig, óh, el sül  lyedt mély ga rázs nak.


