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Kisaj{títj{k helyem egy szende 

Protekciósnak 

A kutya 

Nemhi{ba 

Ugatta a Holdat 

Tudta hogy egyszer 

Megjelenik rajta 

Az ember 

A tudós 

Unok{im büszkék lesznek 

Hogy ők m{r meg se lesznek 

Ölitek egym{st 

Ölitek egym{st szegény 

Halandók 

Plecsniért 



Élni m{r nincs 

Csak meghalni van 

Miért 

Hajr{ 

Azértisekkel vértezetten 

Nagyrav{gy{ssal mérgezetten 

Az szeret 

Én nem vagyok l{m 

Szép sz{jú kegyelt 

Ellenkezője pont 

De népet haz{t 

Igaz{n az szeret 

Ki rosszat is kimond 



Nem akarok én… 

Nem akarok én 

Semmi m{st 

Csak 

Emberhez méltó 

Dolgot tenni 

S ha m{r 

Leejtem 

A r{m bízott terhet 

Segítsetek 

V{llamra venni 

Vari{ció 

Hat nap műszak 

Kettő szabad 

Hat éjszaka 

Hat délut{n 

Kettő szabad 

Hat délelőtt 

Hat délut{n 

Kettő szabad 

Hat éj ut{n 

Hat délut{n 

Mit tudod te 

Mit érted te 

A l{bnyomokat őrző 

Utc{k {lmait 

Mit tudod te 

Mit gondol rólad 

Az út 

Mikor arc{ra köpsz 

Mit tudod te 

Mit gondol 

A segédmunk{s 

A hat éjszak{ról 

Álom 

Letelt a műszak vége 

Meg{llt a gép 

A villanyt eloltjuk 

A terem néma 

Hétfőig csak az éjjeliőr 



Lassú léptei kopognak 

A finom csendben 

K{b{n 

A sorsom csarnoka 

Kakasszó nélküli 

Reggelek 

A kattog{s 

Tenyere alatt 

A nyugalom k{b{n 

Hempereg 

A csarnok szemén 

P{r{s sóhajok ülnek 

Teher al{ v{llak 

Feszülnek 

Hórukkot fog az értelem 

A nappalok 

Éjszak{t szülnek 

Gépterem 

Ezer éjszak{n {t 

Nem aludtam 

Betonba ékelt 

Gépfalka mellett 

Hallgattam 

Ahogy sussan 

A szíj 

A hengerek 

Ahogy menetelnek 

Az öntvénybe burkolt 

Fogaskerekek 

A bord{s kuplunggal 

Ahogy feleselnek 

A morajló hull{mok fölött 

A forgócsiga ahogy 

L{ncszemet perget 

Hallgattam a felszedő dobon 

Ahogy a drótkötél 

Sz{la serceg 

Ezer éjszak{n {t 

Nem aludtam 

Betonba ékelt 

Gépcsorda mellett 

Hallgattam a pattogó robajt 

Ahogy érdesen peng 

A kormosl{bú 

Gerend{k között 

Ahogy szétpattan 

Egy darabka csend 



A szik{r koppan{s 

Duzzadt ököllel 

Ahogy leüti 

Az elk{bult percet 

A terem fal{ra l{ncolt 

Gőzcsövön hallgattam 

Ahogy a gőz heve perceg 

Nappalom szeme 

Felhő-h{lyogos 

Álmom turbin{s terem 

Kupol{in {t 

Bemosolyog a végtelen 

Hé maga 

Így szólnak r{m 

Hé maga szaki 

Emelje tegye vigye hozza 

Megszoktam mind 

E melléknevet 

Viszem hozom 

Emelem rakom teszem 

Ap{m 

Nem halt{l bele 

Te sem 

F{j a h{tam 

Mi vagyok én hogy mindent elvégzek 

Órabér kenyér f{j a h{tam 

Mi vagyok én ha kell el is vérzek 

Meghalt egy munkat{rsam 

Mi vagyok én hogy nincsen ösztönöm 

Arcomra jelt az al{zat hasít 

Órabér kenyér ez minden öröm 

Sűrűn {ss{k a sírt 

Mi vagyok én ha fél lobogni kezem 

Akkor r{ndul ha érzi az italt 

Ha egyik napról a m{sikra nehezen 

A kenyér még kitart 

Mi vagyok én hogy meg se zördülök 

Újs{gpapírról jóízűn eszek 

Sorsom köpök r{d és fütyülök 

Valami keserveset 

Ha akarn{m 

Minden lehetnék ha akarn{m 

Vil{got j{ró fergeteg 

Kővir{g kavics hegy 



Becsületes bagoly 

Betörő aki rabol 

Összeszorított ököl 

Ig{t vonszoló ökör 

Kert hant {rok halom 

Zene hegedű cimbalom 

Legyek ne legyek elmúlok 

Sötét {rnyékk{ nyúlok 

Kubikolok viszem a zs{kot 

Az maradok aminek l{tszok 

Fejszém v{gom {sóm rugom 

Hogy mi vagyok nem is tudom 

Nem enyém 

M{r nem vagyok 

Régen a magamé 

Ujjam 

A szersz{mfog{sé 

Fülem 

A zajé 

Erőm a kalap{csé 

Éppen annyira 

Én a munk{mból 

Úgy akartam megélni 

Nem különbül 

De éppen annyira 

Mint egy gőgös 

Főmérnök fia 

Te tartozol 

Nekem nem ak{rki adósom 

Büszke is lehetnék az {m 

Boldog jövőmmel te tartozol 

Nekem fiadnak haz{m 

Ami hasznos 

Tenni csak 

Annyit akarok 

Mi m{snak 

S magamnak 

Hasznos 

A valós{got 

Akarom 



Felemelni 

A naphoz 

Elpiszkolt remény 

Minden éjszaka {gyamon 

Alszik 

A cirógat{stól 

Elpiszkolt remény 

Tyúktollal tömött 

Rózsaszín p{rn{m 

Nagyobbik felén 

A fizetség naponta érte 

Egy kusza költemény 

A tegnap az enyém 

A tied a ma 

Te holnapot adsz nekem 

De ha b{rsonyos 

Csendből 

Pattan ki a holnap 

Az is a tied 

Adsz érte tegnapot 

Életem ebből {ll csup{n 

A m{ban élek 

S a tegnapot kapom 

A tegnap az enyém 

De holnap a holnaput{n 

Igen 

A régi hal{l 

Az a csontos 

Igen az jön értem 

Arról szólok csak 

Ami fontos 

Ahogy élni akartam 

S nem ahogy éltem 

Tudok v{rni 

L{tod én tudok a csillagokkal 

J{tszani 

Versenyezni a széllel 

Hömpölyögni 

A hull{mokkal 

S verekedni az éggel 

Tudok ujjam hegyére tenni 



Sz{llni nógatni 

Pettyes bogarat 

S tudok a szépre v{rni 

Nyirkos hom{ly alatt 

Nézem a v{rost 

Nézem a v{rost ablakomból 

Az össz pénzem 

Kilencven fillér 

Bolond lennél te akkor 

Ha nekem hinnél 

Szoktam hazudni 

Igen de szépet 

Neked és magamnak 

Mesélem élni ahogy szeretnétek 

És nem hisztek szavamnak 

Mit adsz 

Mit adsz te örök enyészet 

Az életnek cserébe értem 

Mert örök jövők 

M{rv{ny homlok{ra 

Vérző körömmel vésem 

Didergő szívverésem 

A költők 

M{r csak a költők 

Ki{lt{sait hallom 

A feldarabolt 

Vil{gban térdelők 

Könyörgő szav{t 

Szólni is félnek 

Ártatlanok között 

Lettem 

Költővé 

Akik m{r szólni is 

Félnek 

Hallgatni tudnak 

M{r csak 

És lapulni mint a féreg 



Veled 

A te sorsod könyvelem 

A te {lmod {lmodom 

A te szemeddel könnyezem 

A te b{natodban osztozom 

Veled kinek a kenyerén 

Avas szalonna fekszik 

Veled kinek a tenyerén 

Egy vil{g felnövekszik 

V{llalom 

Még egy menetet 

Lehet csavarni rajtam 

Még egy zs{k 

Elfér v{llamon 

Még megyek ha kell 

S a harcban 

A hal{lt 

Magamra v{llalom 

Mégis 

Én mégis beleki{ltok 

Ebbe a zűrzavaros vil{gba 

Semmi kissorsú emberek 

Tengertől örökölt hangj{n 



Fülszöveg 

1936-ban születtem, Törökszentmiklóson. Ap{m napsz{mos volt, any{m 

cseléd. Tízéves koromtól dolgozom. Voltam vízhordó, téglagy{ri segédmunk{s és 

öntvénytisztító. 

Az utóbbi tíz esztendőt a Szolnoki Papírgy{rban töltöttem. Első verseim a 

Szolnok Megyei Néplapban jelentek meg, és a szolnoki R{dió közölte őket. 

Szeretem József Attil{t. A ma élő költők közül Garai G{bort, Ratkó Józsefet, 

Lad{nyi Mih{lyt. 

Kis h{zamban, Szolnok peremén élek a csal{dommal. 

* 

Iluh Istv{n első kötete szinte önéletrajz: nemcsak a gyermekkori t{jak, a 

h{ború félig öntudatlanul {télt szörnyűségének emléke élteti ezeket a verseket; 

nemcsak a szakadatlan fizikai munka, a munk{sbuszok, géptermek, szersz{mok 

képe villan föl bennük. Egységes vil{g Iluh Istv{n költői vil{ga. Versei az 

eszmélkedést, az egyéniség belső történéseit, gondolkod{smódj{nak fejlődését 

tükrözik – azt a folyamatot, amelynek sor{n a szemléléstől, az öntudatlan 

befogad{stól eljutott a megl{t{sig s a l{tottak lírai megfogalmaz{s{ig. 

Egységessé költői vil{g{t mégis a felelősség teszi, az emberek, a t{j, az 

orsz{g, a szocializmus ir{nti felelőssége. 

Jól ismeri a „semmi kis sorsú emberek” életét, gondj{t, örömét, hiszen 

„belülről” l{tja, éli ezt a vil{got. Sorsa és a tudatos v{llal{s egyar{nt 

oszt{lyost{rsaihoz köti, de az ir{ntuk érzett szeretete „szigorú” szeretet, legal{bb 

annyit követel, amennyit adni szeretne: „Nézem a v{rost ablakomból / Az össz 

pénzem / Kilencven fillér / Bolond lennél te akkor / Ha nekem hinnél / Szoktam 

hazudni / Igen de szépet / Neked és magamnak / Mesélem élni ahogy szeretnétek / 

És nem hisztek szavamnak.” 
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