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Őrzöm a hunyorgó
lángot
Ablakomon zümmög a homály
A feltámadásba nem hiszek
Berozsdásodott a nyár
A sors vak a lét süket

Őrzöm a hunyorgó lángot
Ami másokat melegít
Tenyerem vért szivárog
Tudatom élni segít

Szántok vetek s fáradok
Ronccsá marnak a gépek
S harmadolnak a századok
A szív leütött fészek

Dolgoztam igyekeztem
Lehajoltam a kalászért
A sors kegyéből kiestem
Viseltem amit rámmért

Kerestem mindig a szépet
De elvitt a sodrás
S lassan halálra érek
Leszek gyönyörű csontváz

A barátaim már sírba bújtak
Erőt vett rajtuk a félelem
Hogy ne legyen üres ha útnak
Indulunk a végtelen

Vajúdás
Ő nyugtatott hogy
Ne idegeskedj
O aki a halállal ment szembe nézni
O mondta nekem ne rettegj
Nem szabad félni
O mondta nekem hogy
Én vigyázzak
Magamra s nyugodtan igyák egyek
S el ne feledjek nyakamba sálat
Tenni
Bárhova megyek
0 mondta nekem hogy
Ne aggódjak
Aki ember vajúdni ment e gyilkos földre
De én azóta is reszketek
És marja csikarja lelkemet
A félelem véres körme
Kátyúba zuhant az idő
Megbénultak a percek
Fájdalom remegtess
Félelem dideregtess
A semmije a zúgó térnek
Reménnyel kecsegtess
Három-perces-három-perces
Már csak perces
Élet-élet
Mond hogy jól van
Súgd hogy élnek
/1977/



Altató...
Kit érdekel a pattogó virág
Lágy szonettek király-múmiák
Élő színházat mi magunk
rendezünk
Ezek jobb művek hűbb tragédiák

Király mese kölyöknek altató
Viszálykodás királyok sorsa az
Amit mi rendezünk élő és való
A sors betűzte és minden szó igaz

Innen kezdődik minden alulról
Itt isméiül minden újra
Innen kezdődik hazulról
Százszor ezerszer újra-meg-újra

vidámságot hordjuk magunkkal
A vidámságot hordjuk
magunkkal
Arcunkon a szét-dörzsölt könnyet
A szentképeken látott
forradalmak
Leikünkben dübörögnek

Nincs kiút aki itt jön világra
Innen hal el ideje-korán
ítéltetve léte nyomorúságra
Kiszolgáltatva élünk s ostoba

Iszunk verekszünk üssük egymást
A jó véges a rossz örök
A lehetőségből mi marad más
Mint a komfortos börtönök

Szajlézni járunk kell a pótlás
Sáppadt az arcunk és sovány
Mindenki testvér és sorstárs
Ifjúságunkat elvesztjük korán
/1964./

Mindegy
Erre is fold meg arra is

Süpped nehezül rajtam is

Mindegy e földön hol lakom

Félelem-ragyás holnapom
/1970/

Enyhül a gyász...
Parányi láng bújt elő

Serdülő csöpp parázs

S fullad mocskosul az ég

Kering a füst, a por

Száj-szögén áll a légy

S az arcra dermedt mosolyt

Elhessenti a kéz

A jogra pernye-sült

Az ész parázsra ágyaz

Ima-láng vesz körül

Szabadság virág az

Vérből van s megkövül

A rög felhevül

S kibúvik a fóld-alól

A gyász megenyhül

S ami a mindené

Föl száll az égfelé



Mindentől
mindenkitől
félünk...

És már nem merünk szólni se

Az igazra válaszolni se

Mindentől mindenkitől félünk

Elhitessük magunkkal hogy élünk

Ezt sehogy se értem

A lapátnyelét is féltem

Magam ártatlannak érzem

Árulónak is érzem

Mert az elaljasult lezűllött

Igazgatót is becsülök

Vagyis hogy félek tőle félek

Kikerülöm ráne lépjek

Jé mennyi főkomcsi úr fut

Mercivel sürgős az útjuk

Akik a fiai az országnak

Azt szólítják elvtársnak

S dáridóznak a piros-komák

Király-borok gazdag lakomák

S hajlongászunk mi nekik a
bárgyúk

Aki éhes kinyalja a vályút

Sorsot mindegy hogy formál az
élet

Akár mi jön megmarad a féreg
/1965./

Kitalált
sármány...
A kapzsiság beszennyezte az
arcokat

Az idő éveket hajtogat

Poshad a tiszta forrás

A cet hasa nem tűri Jónást

Öt ágú lett a szépség

Felszínesült a mélység

Felszállás alámerülés

Sorstalanulás istentelenülés

A sehova menekülés

Hosszabb sivárabb élet

Félelemre kódolt lélek

Elroncsolt idegszálak

A verebek is tisztábban élnek

Nálad

Lassan már nem-tűr meg hátán

A föld

Te hajdani ember

Mindent kiölsz

Gonoszabb vagy mint a sátán

Ezért vetett partra a tenger

Ha kivetődsz

Elpárologsz a végtelennel

Te kitalált sármány
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Harmadnapra
van...
Az istent is elvetted tőlem

S kiölted szívemből a hitet

Sátánt faragtál belőlem

S kényszerítettél hogy megöljem

Azt ki keresztet vitet

A reményt is elvetted tőlem

S a halálfélelmet belém vésted

S kikényszerítetted belőlem

Az ember elleni vétket

De nem tudsz már tenni ellenemre
Harmadnapra van felpattant
szemem

A gyilkos káoszod leintem

Vágyódva a templomi csendre

Az idő megismertette velem

S elhitette hogy van Isten

S tapintható a végtelen
/1989/

Oda sóznak...
Nincs semmi értelme a sorsnak

Oda terel ahol a vég tanyáz

Ha nem megyünk oda sóznak

Mint malacának a kanász

Már gyerekkorunktól kezdve

Hajszol a korbácsos élet
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Menekülünk s tülekedve

Szembe halálnak szélnek

A fenevadak terelődnek így

Az ég terhétől nyögve

Rettentőn amikor visít

A vihar mennydörögve

A kezeinket tartsuk magasra

Hogy a sorsot elérjük vele

S írjuk rá egy lukas-garasra

Eletünknek ez az érdeme
/1955/

Valami változik
végre...
Kavarog előttem a csikk

Kék bódító füstje

Elszenderít egy kicsit

Derengő ezüstje

Gerincre fordulnak a házak

S bámulnak az égre

Az emberek fejükre állnak

Valami változik végre

A csikk füstölög továbbra

Az emberek fejenállnak

Fordulat jön nemsokára

A némberek fejreállva várnak


