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Csak mi lényeged?

nem adhattál mást csak mi lényeged 
tudom
botor férfi ként máig nem értem
mitől volt csábos illatod 
mosolyod mit dobtál felém a bálon
szívembe zárni könnyedén miért
tudtam 
majd megint az a tánc 
oltárán Tersziphorének az áldozás
annak bűvös csábítása  elvitt 
tőlem
bálba csábultál 
három gyermek anyja 
ki feledted temettél már te kisdedet

te ippi érkeserűi és bélmezői Fráter Erzsébet 
ki születtél 1827. július 20-én Csécsén 
Fráter József és sarudi Batik Lucia első gyermekeként
béke hát béke legyen köztünk
18 éves voltál nászéjszakádon
ó édes gyenge hamvas tiszta nőm 
ölelésünk áldásba s búra fordult a szülés
két évvel a forradalom előtt
Aladár Jolán Borbála
így hárman ők
s míg Kossuth titkárának bujtatása miatt börtönben én
te cédaságra adtad magad úrnő
botrányt botrányra hozva Losoncra bálba mentél
nélkülem s már megint a tánc
az ördög hívó szava Lucifer maga volt táncmestered ugye
hát elmentél akkor
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szavam s írásom adtam 840 forintokat neked évente 
megadom ne légy nyomorban
s Jolánt is nevelheted de te
léha kinek gyíkokból fonják nyakékét 
ki hóhérral kerengve carmagnolét a forradalom keringőjét
máig járod fejemben míg Danton feje iszamos deszkáról gurul
te elhagytad az emberséget s engem
varjúfekete szomorúságra ítéltél 
örök asszony ki mézből méregből gyúrva lettél
kinek teste forróság ernyedt indulat kéj vágy s keser
hát átkozzalak én 
ki mindvégig szeretett
te áldatlan asszony
ki Váradon Margittán Cséhteleken Tótin Terebesen Élesden
henteregtél kocsmákban árokban kapuk alatt 
isten miért kellett tudnom rólad
miért maradtam mindvégig tiéd 
s te ki írtad ezt 
„a’ minden napi kosztomat a’ fogadóban fi zetni nem vagyok képes”
míg én betűimet a Nagy Mű-be róttam 
oroszlánbarlangom sötét sarkában
megbarnult pipák közt én szégyelltem magam némber 
szívem se bírta már a rút világnak gonosz ütemét
előtted bő tíz évvel kibújtam a világ öleléséből 
mégis megajándékoztalak az örökkévalóval
hogy Éva vagy 
kinek ölében
világ születik újjá 
ha én holt vagyok is
s mondja tollam szerint az Úr 
bízva bízzak
te kevercs 
te mégsem adhattál mást
csak volt s mi igaz lényeged
most már a béke 
a béke legyen hát köztünk

Lucifer te idd ki hát most fenékig saját mérgedet
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