
P E T R I C S A T H Ó F E R E N C 

Vidék vidékén 

asszonyom a ludakat nézi 
átröpülik a ház előtt strázsáló lucfenyőket 
kiröpülnek az ablaktalan őszből 

a kerti széken ül 
domborodó babahasán tartja a két kezét 
körötte gágogástól hangos Alcsi szigete 

én hallgatok asszonyom énekelget 
gá-gá-libu-gá micsoda vidék 
vidék vidéke ez 

ludak röpülnek el a táj olyan idilli 
hogy asszonyom akár sírhatna is 
míg a ludai elröpülnek 

arccal az ablaktalan ősznek 
az asszonyom akár sírhatna is 
de ő csak énekelget míg a könnyeit 
a szempillámmal fölsöpörgetem 

Tükörhályog 

A szemét sohasem láttam; 
tükörhályog takarta: 
sötét szemüveg. 
Nézzen a szemembe, mondta, 
és nézzünk szembe a tényekkel. 
Nézzünk. 
Az arcom sápadt volt, az 
orrom megnyúlt a szemüvegről 
visszatükröződve. 
Én tulajdonképpen, mondta, 
elintézhetném azt is, hogy 
többé, nem volna módja az 
én szemembe nézni. 

Már elintézte, gondoltam, 
gyermekdalokat kezdtem 
dúdolgatni magamban, a 
koponyámon belül sütni 
kezdett a nap, aztán 
mosolyogtam is, mert a 
bárányok nem fagytak meg 
a kertek alatt, aztán 
eszembe jutott, hogy ő már 
mindent elintézett. 
Kibámultam az ablakon. 
Az utcán a kósza lámpavilág, 
bevonta a Nap munkakönyvét. 
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Plakát 

Elaluszik a kiontott vér 
világvilágló szégyenében 

Heraldika 

A helység címerében 
a költő mellényei láthatók 
a pirosakat 
a forradalomhoz 
a fehéreket 
a szerelemhez 
a zöldeket 
a magyar ugarhoz viselte 
a költő 
amint ezt önök is tudják 

Paradicsomi albérlet 

Kezdem megszeretni 
ezt a keselyűlelkű öregasszonyt. 
Legalább őszinte. 
Annak mutatja magát, ami: 
keselyűnek. 
Az orra csőrszerű, 
és mindenbe beleüti: 
maga Gabika sohase főz levest, 
sohase Gabika, még vasárnap se, 
el fog magától válni a férje — 
mondogatja a feleségemnek, 
aki károgó karvalynak tartja, 

és él a gyanúperrel, hogy 
az öregasszony az ajtó mögött 
hallgatózni is szokott. 
Recseg a rekamié. 
Maguk folyton csak pazarolnak, 
mondta a múltkor, hogy mire 
értette, nem tudom, a feleségem 
sírt, potyogtak a könnyei a 
paradicsomszószba, én csak 
sziszegtem, mint a kígyó, az 
öregasszony pedig miután 
megetette a kertitörpéket, 
istennel kezdett beszélgetni. 
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