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Leltár
Helsingőrben
zsebem, üres
palástom kardvastól lyukas
a koronát
egy krumpliorrú hóembernek adtam
az országalmát
nem tudom ki ette meg

Mese
a kútban rézgarasok voltak
meg egy torony árnyéka volt
a tornyot aztán egy csikófejű fiú
három üveggolyóért
megvette a sebesült katonától

a toronynak hét vaslakatja
s hetvenhét füstifecske lakta
meg egy manó
meg három denevér

fölészállt aztán százegy vasmadár
s lett a torony helyén is pusztaság
sivár halottfehér

pedig a kútban rézgarasok voltak
a katona zsebében üveggolyók
a kiscsikófejű fiú kezében

paprikáskenyér

Szerelem
Ezen a világvégi műtőasztalon
ebben a furcsa tetszhalálban
nem hallok mást csak a lélegzeted
suhog fölöttem mint az angyal

szárnycsapása
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P. A.
Ki tudja honnan
ki tudja hová
jön valahonnan
megy valahová
Einsteinnel szeretkezik
utazik ama János felé
át Európán
az apokalipszis lovain
szeretkezik a félelemmel
ha sírnia kell másokat sirat
haja marihuána füstje
rabló de nem kap kötelet
olajosfényű combja lángol
sehol sem él tovább három napnál
szeme koromkarikában
ágál üres szobában
seholban

sehovában

Harminc
arany

Mivelhogy nincs más birodalmad
csak ez a harminc aranyon vett

albérleti szoba-konyha
és nincsen más hatalmad
csak a határtalan ifjúság

s fogytán az is
befogad immár a bálna gyomra
amelyben elmondhatod bánatod

amelyben magad is
néma hal vagy

ahol harminc aranyad elmúlásán
merengve

bebeszélheted magadnak rendre
hogy mindenért megadatik a bére

hogy nem hiába
gurult el harminc aranyad mára

bár mindent drágán
fizettél vele

hiszed hogy hiheted még
elég az ember igyekezete

meg a vére
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hogy fölépüljön Déva vára
amely mindig amhol magaslik

testedben öt szegekkel
mondhatod este reggel:

megépül Déva vára
csak imhol ékeskedjék

bántatlanul a kicsi pruszlik
s fodrai közül gyermeked

mosolyoghasson Gabriellára

CSALOG ZSOLT

Csúnya fekete asszony vagyok
Itt nőttem fel ebbe az utcába. Anyám háza itt vót a szomszédba — kis

putri vót, éppen mint ez a mostani, amibe az öcsém lakik most. Apámat nem
nagyon ismertem, mer meghalt. Van egy öcsém, avval kettőnket nevelt anyám
— sok érdekes vót benne. Iskolába se jártam.

Anyám egy beteg asszony vót, ű szegény nem akarta sohase, hogy menjek
férjhő. Mer űneki is mindjárt a fiatalságába tönkrement az életje — apám vót
huszonhatéves, ű meg vót huszonegy, mikor özvegyen maradt. Aszonta ne-
kem:

— Fiam, ne menjél férjhő. Ne éljed ezt a keserű életet, amit én élek!
Még majd azt a boldogságot negyven éves korodba is megkaphatod, — aszond-
ja — ráérsz!

Úgyhogy húsz éves vótam már, de jány vótam még. Akkor lett csak az
első férjem.

Az úgy lett, hogy mentem vízér, kanna a karomon, mentem a kútra.
Ászt rámköszönt az úton egy ember, hogy —

— Kezicsókolom! — aszondja. Mer városhelyen nem úgy köszönnek mint
itten, hanem hogy „kezicsókolom".

Mondom: — Jónapot.
— Hová tetszik menni?
Mondom: — Megyek vízér.
— Elkísérhetem magát?
Mondom: — Engem igazán nem kell elkísérni, van énnekem lábom, tu-

dok magam is menni!
Ilyen buta lyány vótam, nem tudtam, hogy mire megy! De kivárt, míg

visszaértem. Gyüvök vissza a vízzel, aszondja:
— Legyen szíves adni egy kis vizet!
Mondom: — Tessék, hogyha mindet megissza, akkor se érdekel!
— Megihatom mindet?
Mondom: — Megihassa, egész nyugodtan!
Vót aztán egy báld, magyar báld, oda elvitt engem — szóval így aztán

elkezdődött ez. Cigányember vót ű, Truc Józsefnek hittak, nagyon szép ember
vót, különben békéscsabai. Avval hat hónapot éltem. Itt vótunk, mer még ak-
kor anyám élt, ászt nem hagyott elmenni Békéscsabára lakni, mer beteges vót,
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