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I. Bp pu

Hommage à Cseh Tamás

a budapest pályaudvaron

Irén mosolya arcomon

feküdtem hanyatt stukkók alatt

lábamból ott a vér kiszaladt

a budapest pályaudvaron

Irén meg én berúgtunk nagyon

mielõtt elvitte egy vonat

Irént és arcán mosolyomat

na szép egy világ mosolyszünet

Irén mosolyát ki érti meg

õt látják rajtam felismerik

enyémmel õt meg kinevetik

a budapest pályaudvaron

Irén csak ül én meg utazom

mondom a tájnak zoom zoom

és közelít rám nagyon nagyon
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II. Kenyérfogoly

Hommage à Galkó Balázs

kenyérfogoly

leütve feküdt

szemét nyújtotta

már csak azt

kenyérfogoly

az aluljáró

lépcsõin futott

botolva

kenyérfogoly

egy verset mondott

mielõtt álmát

eltakarta

kenyérfogoly

nyomja a gombot

fegyelmezetten

parancsszóra

kenyérfogoly

öklében parázs

és lassan átég

sorsvonala

kenyérfogoly

szavakba szõni

indulatait

sosem fogja

kenyérfogoly

szívünkön fekszik

s foglyok kenyere

hallgatása
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III. Ráolvasás

hommage.hu

elválni elõbb

ágytól asztaltól

elválni utóbb

a szartól húgytól

alámerülve

kiválni innen

óvakodva új

csillagosoktól

megválni elõbb

a szeretettõl

megválni késõbb

reménytõl hittõl

hagyatkozzanak

erre immár õk:

sem bûnt sem erényt

nem-elkövetõk

lett légyen nevük

epitáfium

általuk leírt

sorsod fedelén

mutasd: eltûröd

azt a kis zugot

hová parancsolnak

a nem-hazugok

óvakodva

új csillagosoktól

kiválni innen

alámerülve

elválni elõbb

ágytól asztaltól

elválni utóbb

a szartól húgytól

alámerülni

elvégeztetve
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Míg a cukrot

hommage à

eszem a cukrod te halott

kalapod az ablakon lóg

eszem a cukrod te halott

nyalom a sót

ma van a születésnapod

te halott a cukrod eszem

ma van a születésnapod

s teszek-veszek

a porszívód anyámé lett

hogy örült neki Istenem

a porszívód anyámé lett

de halott lett

hát visszahoztam sikálom

a nagy kék szõnyeget vele

míg a cukrod szopogatom

szól a zene

ma van a születésnapod

anyám holnapután hal meg

hat nap múlva hat nap múlva

már karácsony

eszi a cukrod te halott

valaki nagyon mellettem

cukrot esznek porszívóznak s

vannak velem

 


