
Ami közelít, nem úgy foszt ki, 
mint szél az ősz fát, leveleiként — 
a Tejút kap sortűz-parancsot, 
és dörrenést se hall a lerogyó elítélt! 

E tapasztalás jelenében 
nem vár távlat, ha túl vagy közelén. 
Egyszerre áll helyére minden; 
mindig lapjával csattan le a tehénlepény! 

Nyolc sor „A szúzai menyegző"-höz 
Sütő Andrásnak 

Két sarka van a világnak, 
nincs határa a hazának, 
nemzet és nép nem veszett vad, 
szabad szó nem háziállat. 

Nincs határa a hazának; 
nem jár hála hű fiának, 
nem szakad rád más szabadság — 
határtalan terhét vállald! 

P E T R I C S A T H Ó F E R E N C 

Orbis pictus 

magam vagyok a kép, uram 
köröttem lécek négyszöge, 
létem korlátai, 
s azokat is magam csináltam 

csücsülök hát a lécek négyszögében 
pörköltet eszem sört iszom pipázok 
akár ha szabad volnék 
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Halottak napja 

ha ez az ősz valódi volna 
szépasszonyoknak füstszín kombinéi 
suhognának benne 
és szépasszonyok susognának titkokat 
gavalléroknak hónapos szobákban 
ha ez az ősz valódi lenne 
ha ez az ősz igazi volna 
darvadnék most egy kiskocsmában 
barátommá fogadnám Rezeda Kázmért 
nem itt állnék ezer sírok között 
— lélegző tetszhalott — 
nem csináltatnám meg a csöpögő csapot 
nem fizetném ki a házbért 

A próféta 

Volt neki három kereke 
volt neki kilenc gyereke 

Előbb világot váltott 
aztán udvart söpört 

Később ápolók jöttek érte 

Aranytorony, gombbal 

Hatéves vagyok Utazunk 
Tenyérnyi rácson át 
a leplombált vagonból 
látom egy torony arany gombját 
Látom már mindörökké 
Ha tudnék már fütyülni 
félelmemben fütyörésznék 
ahogy a bölcselet egyetemi tanára 
aki a vagon sarkában vizel 
A himnuszt fütyörészgeti 
Végtére e z jogában áll 



A házasság hetedik éve 

már szemüvegesen 
testén a múlandóság jeleivel 
az asszonyi lét harmadik birodalmában 
rettegésben 

úgy látom immár mint magam 
s csak őt látom 
úgy látom immár legbelülről 
mint a vér 
a lüktető artériát 

H E R B S Z T Z O L T Á N 

Prizma-világ 
Mottó: „s csomókban hull a hajaszála 

s nem veszi észre maga se?" 

Arcomon bánatok varratai. 
Tűnődőm, hogyan lettem ily bolond. 
XJgy élek mint szemét a viharban 
s epémre kőként rakódik a gond. 

Papírra freccsent agyvelőm a vers, 
talán egy későn jövő nemzedék 
— mint italszagomra most a barát — 
szimatolva felüti rá fejét. 

E koron, mint csúszdán gyermek ültem 
s még szépnek látszott az ember baja. 
A gyermek földet ért, a férfi már 
töpreng, mitől kezd hullni a haja? 
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