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Minden jog fenntartva!

Szeretnék köszönetet mondani a feleségemnek, mert ez a könyv nem jelenhetett volna meg az ő önzetlen segítsége nélkül.

 



1970-s évek
Tavasztündér

Szobám falán csillant, villant,
Körbe szaladt, majd elillant,

Egy parányi fénysugár.
Nem gondoltam semmi vészre,

Azon vettem magam észre,
Öreg órám újra jár.

 

Ez nem lehet más, csak tavasz.
Ó szép tündér milyen ravasz,

Váratlanul meglepett.
Üstökömbe beletúrva

Órám rúgóját felhúzva,
Kacagott és elszelelt.

 

Budapest, 1974.

 

Apám halála után készült ceruzarajz 1974

Apám halálára

Édesapám, ki nemzettél minket
Szerelembe esve egy tót parasztlánnyal,

Szembeszálltál értünk fajtáddal, s anyáddal,
Megtagadtad Jahvét, Mózest, Ábrahámot,

Vállaidra vetted értünk a világot.

 

Keményen megküzdve magánnyal, s a léttel,
Sokszor éhes voltál, tartoztál a bérrel

Az egy kis szobánkért, óh nyomorok kútja,
Két rossz ágyon háltunk öten összebújva.

 



Martinkemencék közt aszalódott tested,
Az izzó acélban a jövőnket lested,

Azt gondoltad egyszer szebb lesz majd az élet,
Ha valóra válik a marxi idézet.

 

Lassan megfáradtál, legyőzött az élet,
Szemed vidám tükre megkopott, sötét lett.

Vérered útjain mészhegyek születtek,
Szó nélkül mentél el, még észre sem vettek.

 

Mit tanultam tőled? Tán nem néz ki soknak,
Még is elmondom én a nagy okosoknak,

Tőled tudom, hogy az élet lehet bármily nehéz
Szeretni, s küzdeni kell ennyi az egész.

 

Édesapám, ki nemzettél minket
Szerelembe esve egy tót parasztlánnyal,

Szembeszálltál értünk fajtáddal, s anyáddal,
Megtagadtad Jahvét, Mózest, Ábrahámot,

Vállaimra venném érted a világot.

 

Budapest, 1974.

 

Kik közül jöttem én…

Gondolatban sokszor haza szállok,
Kik közül jöttem én

Ózdi proletárok.

 

Gyermekként ott éltem, és ott kaptam tetűt,
Az Olvasó kertben
A cigány hegedült.

 

Mint apró fiúcska, koszos varas térddel,
Rúgtam a rongylabdát,

Igazán nagy hévvel.

 

És, mire este lett, langyos vízzel vártak
Lemosták a testem,

Majd jól nyakon vágtak.

 

Jól lakva szép lassan álomba merültem,
És az álmaimban
Iskolát kerültem.

 


