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Kirekesztve
A fényösvénytől
Távolra esve
Madártalan táj
Sárga nyarain át
Enyéim sorsát hozom
S enyéim igazát

Apám azt mondta...
Apám azt mondta
Ülj lóra fiam
Anyám azt mondta
Maradj
Jaj ha én akkor
Elviharzok
Jaj ha én akkor
Maradok
Gyászoltak
Esett a hó jött a karácsony
Apám vitték a frontra
Száraz hideg ült a lakáson
A Tél a jégcsapot fonta
Még aludtam amikor elment
Reggel hallottam a hírt
Évekig vártuk évekig
Anyám naponta sírt
A szomszédasszony a fiát siratta
Jósoltak gyászoltak vártak
Jutott bánat mindegyik napra
Az asszonyok feketébe jártak
Életük
A sorsuk silány volt
Életük satnya
A Mamát a nyomor ölte meg
Apámat akna
Megmagyarázták
Hadi segéllyel kiengesztelték
Az anyákat
UNRRA-csomagot
Kaptak az árvák
Hogy miért kellett meghalni
Az apánknak
A miniszterek megmagyarázták
A föld alól
Most nem tudok szépet mondani
Vérzik a holtak csontja
Vér fakad föl a földből
Ahova lépek
És érzem dobog a szívük
A holtaknak
Akiket élve
Ástak a mélybe
Kegyelmet Istentől kértek
A föld alól a kibújt kezek
Belemarkoltak az égbe
Hogy vádoljanak
És kérdezzenek
Megőrzöm
Hogy elbánt veled a hatvan év
Igen a robot az az átkos
Korod lustáit válladon
Vitted mint hősét a táltos
A griffmadár lerágta kezed
Széttépte álmod a szél
Nem maradt semmid csak a neved
De azt megőrzöm ne félj
Félek
Tizenhat évszak
Egyikén sem
Látogattam meg Anyám
Rég jártam
A rozmaringszínű
Házak szűk során
Indulni vágytam
Ki tudja
Hányszor volt már
Hogy megyek
De félek a simogatása
Nem lesz már meleg
Morgó enyészet
Fekete árnyat hoz rám az éj
Érdes szél rázza a fákat
Összebújnak
Viharvert házak
Mint aki fél
Cirmoshátú márvány asztalon
Legyek isznak
Metszett pohárból
Vertfalú tanyák
Deszka asztalán
Sovány gyertya lángol
Az ég arcába dobott csillagok
Tűznyelű cirkuszi kések
Sóhajok szisszenések
Zümmögő darázsfészkek
Hajlongnak nagyra nőtt gazok
Loccsannak fertőzött habok
Sakáléhű idő fogával
Zabál a morgó enyészet
Ha nem vagy
Ha már te nem vagy
Én miért is lennék
Szomorú nagyon
Kezembe egy kavicsot vennék
S leütném
Árva csillagom
Őrzik
A fantázia üveglencséje alatt
A múlt bárkáján
Didergő tájat
A megállt idő
Vad harapását
Őrzik a megrogyott házak
Borzasan
Homállyal körülkerítve
A szép város köré bújva
Mint elhagyott csibék
Anyjuk nélkül ha fáznak
Borzasan kókkadt taréjjal
Gubbasztanak a házak
Öregek
Erre még az öregasszonyok
Az árokparton nyaralnak
A nagyapáink éjjeliőrök
A város szélén épülő gyárban
Őrzik a közös birodalmat
Cementet téglát ami drága
*
Így esnek össze hatvan évre
Kisemmizetten elhagyottan
Magányosan mint az üldözött
Begombolt kapuk
Az esték istene
Egy szélhámos alak
Kicsikarja
Szememből az álmot
Cirmoshajú
Kandúrok körme közt
Meztelen macska nyávog
Szétdobált putrik
Csupasz udvarán
Kerítések begombolt
Kapui mögül
Kutyák rontanak reám
Most vagyok itthon
Sáros nyelvét
Rámölti a táj
Nyöszörög míg elhúz fölöttem
A Göncöl is
Sír mint egy batár
Maradni törvény
Ki akartam én bújni
A sorsom ujjai között
De észrevette
És mélyebbre lökött
Elmenni vagy
Maradni törvény
Ha megyek is
Csak az utolsók után
Fáj elhagyni
E szétdobált tájat
Pedig borzadok tőled
De gondolok rád
Úgy mint egy szentre
Hiszen a sorsom
Zsoltára voltál
Te gyermekujjakkal
Összefogdosott
Isten nélküli oltár
Makrancos föld
Nagyapám kertjét ásom
Nehéz örökségül maradt
Keskeny rövid páskom
Kemény makrancos föld
S átkozottul átkozott
Lekaszálom a gyomot róla
Égetem az istenek terhét
Pokoltól mennyekig hordja
A vihar a szikrát a pernyét
Viskók omlanak zúg a víz
S jön közbe véletlen halál
A tányéron szárad a csiriz
S gazdátlan a kanál
A kutya megvadul megvész
A postás combjába mar
Apám újságot böngész
Hol s merre jár a baj
Bámulni a jelent
Kik még a putrik között
Vergődve élünk
Apró kis zsibbadt örömöt
Világnak vélünk
A városba járunk
Bámulni a jelent
A valódi világot csodálni
A hozzánk idegent
Élnek szegények
Kit érdekel
A hiúság
A pompás dáridó
A könnyed élet
Amíg a nyomorúság
Palotáiban
Élnek még szegények
Sovány irgalom
Szólhatok róla
Megmutathatom
A világot mi
Lomhán vesz körül
Átlép a fény a házakon
Az eresz alatt
Örök alkony ül
Viharbogár mászik a falon
A szűk udvaron
Támolyog a fény
Ránkmered a sovány irgalom
Koromfeketén
A kamrában semmi toporog
A padláson ős szellem
Táncol
A kivertség
Szikes talaját
Jéggel veri a zápor
Ököllel védjük
A múlt tenyerén
Didereg még ez a környék
Bűzt okádik
A szennycsatorna ránk
Vihar marja a házak bőrét
S ököllel védjük
A magunk igazát

Utak arcokról hulló…
Utak arcokról hulló
Gyöngyszemmel kivarrt utak
Ezer sebből hulló
Vércseppel kivert utak
Porfátyolt lengető utak
Elájult nyárfa-árnyékkal
Betakart utak
Utak kecsesen kígyózó utak
Kátrányfekete arcú utak
Hová vezettek
Barackfát álmodik a tél
Paskolja vállamat a hó
Pillámon meghal a pehely
Lassan csordulva csillan
S mint könnyet ejtem el
Sírva roppan csizmám talpa
Zúzmarát fú alá a szél
S örökre bezárt ablakomra
Barackfát álmodik a tél
A sötétség szoknyája alatt
Bóbiskol alszik a világ
S fölötte mint százéves banya
Ballag csillagszekerén
A néma éjszaka
A csillanáson elporzik a csönd
A tó vizén a csillag elmerül
A bogárvilág trücsökzenére
Táncra penderül
Kócos akácok lombjai között
A suhancszelek ostora suhog
A kihalt fák vedlett ágain
Száz bagoly huhog
Alszanak a szétdobált kövek
A sötétség szoknyája alatt
A tó vizén a hullámtündérek
A csillagokkal játszanak
Elkerül
A világon ami szép van
Az engem
Mindig elkerült
Amikor én
A rétre érek
A dér gyöngyözi a fűt
Mossátok fehérre arcom
Lemegyek a folyópartra
S ledűlök
A homokos parton
Kristálycsengésű hullámok
Mossátok
Fehérre arcom
Verdes
Ébrenlétem
Kínzó
Ringatása
Álmos jegenyék
Susogása
Verdes
Ősz-esős ég
Egynéhány év
Életem díja
Ajándék a havi
Nyugdíjra
Vár a bőség
Jön az unalom
Varjúcsőrű
Ősz-esős ég
Ver az utamon
Nincs
Volt bajusz nincs bajusz
Elfogyott mint a juss
Volt tavasz nincs tavasz
Rozsdás ősz már csak az
Volt anyám nincs anyám
Elmúlik minden ám
Volt virág nincs virág
Árva lesz minden ág
Hányszor
Hányszor kell még
Félni a téltől
A padláson át
Hogy becsöpög a hó
Hányszor lesz még
Deres a plafon
S nyirkos a takaró
Tíz emelet
A szakállas felhőkkel
Lassan kibékül
A város
Tíz emelet magas a jólét
S halálos
Nyöszörgéssel
Roggyannak össze
A nyirkos szobák
S a bódék
Tíz emelet a mélység
Az erkélyen
Kölyökszél táncol
A komisz sötétség
Fekete lova
Ablakom előtt viháncol
Ez sem
Még ez sem
Égre törő
Bérház sem
Nekem épül
Még ez sem
A garázs
Nélküli
Széria
Épül
Épül hát igen épül
Épül a jó a szépre
Akinek épül azé
Verje a markát
Kékre
Kinek a látomás jut
Képzeljen magának
Felhőkből
Verandás házat
Az égre
Kuporgók
Alattosok ó ti
Hajlongók
Görnyedők
Megalázhatók
Bókolók
A percek vesszői
Alatt vágtatók
Könyörgők
Lázadók
Fohászkodók
Álmodók
Tikkadt nyarak
Szikrái alatt
Jajgatók
Gyilkolhatók
Gyilkolhatók
Csordába
Hajthatók
Kivájt szemű
Világ
Gödrébe
Dobhatók
Összezárt
Szájjal
Suttogók
Jaj felhős évek
Őszi vackán
Kuporgók
Veletek
Nem fordul
A föld
Éj van
Éj van horkolnak
A kerék-óriások
Nem hiszitek
De szinte fáj a zaj
Eltorzult szó
Csordul ki a számon
S elájul míg
Számig ér a jaj
Ki küldi
Miféle acélgyűrű
Vesz körül
Ki tart így
Magától távol
A tolvaj szellőket
Ki küldi hozzám
Sóhajt lopni
A számról
Jajt zengnek
Akiknek a halál
A bordáin dalt
Penget
Lelkükkel jajt
Zengnek
Elesve
Rühös dög te csak vakarództál
De sohasem voltál szabad
Az erősek mellé sodródtál
Roppantál tűrtél hajoltál
Égettek tűzzel ha szóltál
Sikongva ide-oda csapódtál
Vittek nyújtóra deresre
Rabbá ifjan szabaddá elesve
Kaptál rögöt morzsolni porrá
Élve elástak nyakig vállig
Körömmel vésted magad szoborrá
Tuskóhoz kötve éltél halálig
Egyedül
A mag megleli a helyét
A csobogó patak
Eléri anyját
Az ember futkos
A világon egyedül
Mint kihalt fák csontjain
A megrémült hangyák
A táska
A kenyér hátán
Szalonna fekszik
A táskám új
Szép szürke
A zippzár jól zár
S nem láthat bele
Senki a buszon
Vétkeim
Apró vétkeim
Várnak rám
Minden utcasarkon
De megrökönyödve
Rázza ökleit felém
A józan alkony
Nem vettem zokon
A világ végéről jöttem
Homályból szőttem
Vándor bocskorom
Én mindig előre köszöntem
S ha nem fogadták
Nem vettem zokon
A föld süpped
A föld süpped
Az ég emelkedik
Új láva szíve lüktet
A halál kutyái kergetik
Meghajszolt életünket
Óvatosan
A csönd mellé
Óvatosan leülök
A semmi szirmait boncolom
A hulló est
Fodroz a tájon
A cirmos eget
Magamra gombolom
S a csillagokat
Összekuszálom
Tuskót faragok
De hiszen én tuskót faragok
Abból szobor lesz egyszer
Rémes álmokat mesélünk
Irgalom nélkül ketyeg a vekker
Atom kolera rakéta vegyszer
Borzalmas bolygó ez amin élünk
Didergünk élni halni félünk
A robbanó ég nyugalmat riaszt
Értelmed a tudat szálain szűköl
Fáradt reményed álmosan virraszt
Gyanús morajra riadót kürtöl
Félelem
A félelem agyamig
Didereg s lassan
Kinyújtva éles körmeit
Kényszerít
Hogy a hóhért
Megsimogassam
A fény felé
Szívem indái között
Bújdosik lelkem
S életem
Száműzött
Lelkem
A fény felé igyekszik
Életem romlottan
Mint a szajha
A halál mellé
Vihogva fekszik
Dínom-dánom
Dínom-dánomra
Huss el félelem
Dübörgés ül a sorsomon
Vállamon végtelen
Életem naponta
Meg kell védenem
Megölni késő
Engem már nehéz
Megfaragni
Kicsorbul rajtam a véső
Gyűlölni
Vagy szeretni
Lehet
Megölni azt hiszem késő
Kereső
Az ég felé emeli arcát
Senkire nem emel kalapot
Szegényt bolondnak tartják
Pedig csak keresi
Az égen a napot
Bakancsos
A középületek csodás
Sorai között
Egy bakancsos öreg
Félve inogva lép
Restelli
A patkó ütemét
Végrendelet
Végrendeletbe megírta szegény:
Torzsalkodásnak nincs helye!
A lomok között üresen hever
Életének rozsdás perselye.
Nem osztozunk, busás vagyon
Nincs! Nem hagyott hátra...
Maradunk a szegénység ágán
Magasan, mint a Mátra...
Földszagú halál
Jaj kinek fáj a tenyere
Izzik szikrázó kérge
Sose simogat vele
Szorosan zárul az égre
Jaj kinek párnája alatt
Motoz a földszagú halál
Jaj kinek ujjai között
Meghal a fény s a nyár
Sors
Reggel azt mondta kukk
Este azt mondta hukk
Egész nap azt mondta
Hóóóóóóóóóóóó-rukk
Mindig
Mindig keveset
Keresett
Vasárnapon sem többet
Csak annyit
Amit megevett
Ezért volt sorsa
Nehezebb
A másé meg könnyebb
Este
Az életen túl
A halálon innen
Fehér halotti ingben
Úgy megy el
Aludni este
Mintha
Nem lenne
Holnap
Útjainkat
Útjainkat valaki
Minden nap
Összesöpri
Ezt a munkát
Egy elhagyott
Végzi
Akit sohasem hallasz
Fütyörészni
Jó reggelt fény
Jó reggelt fény
Köszönt a földi árva
Tekints felém
A felleg mögül
Toppanj elém
Arany karddal sújts
A homályra
Én nem voltam
Képes csodákra
Úgy születtem
Akár a szél
Ráül a fákra
És meg se moccan
De ott van
De él
Sejtés
Látjátok
Én már sokra vittem
Büntet a földi isten
Sejti
Hogy sose hittem
Rátok találtam
Én már rátok találtam régen
Értetek élek
Örökké de lám
Ti mikor találtok reám
Nekem írjátok
A törvényt
Nekem írjátok
A felkiáltójelek
Százait ezreit
S én a törvények
Szerint élek
Mégis
Akik megszegik
Életük szebb
Sorsuk emberibb
Szívrepedésig
Ki kéne ruccanni egy cseppet
Dáridózni egy hétig
Játszani a sorssal egy meccset
Száz éj erejéig
Rá kén’ kiáltani azokra
Kik az aljasát védik
Rálépni a ficsúr gazokra
Egy perc erejéig
Zabrálni kéne nagy sietve
Minden jót ami késik
S ordítani az istenekre
Berekedésig
A porbahagyotthoz lehajolni
S felemelni az égig
A jog zászlaját vinni-vinni
Szívrepedésig

Azt mondják lehetnék…
Azt mondják lehetnék
Akár eszköz is
A történelem talpa alatt
Virág és tövis
Napi alázat
Térdelek
A fenyegetések öklei
Alatt
Vergődöm
Súlyod alatt
Rám eső
Napi alázat
Járom
Nincs diplomám
Se egy
Se három
Sem gebinem
Se bárom
Sors oskolám
Van
S azt
Ostobán
Naponta
Járom
Értéke 7 ált.
Értéke hét általános
Arca sovány foga hiányos
Haja sötét szeme világos
Fizetése kétezer alatt
Életére a halál a kamat
Kavics
A kavics nem kapott ruhát
Vízköves arcán
Sebet fú a szél
Partra veti holtan a folyó
S eltemeti
Nyirkos homokba
S megkönnyezi
A fűzfa-levél
Bogár
Futkos a csöpp bogár
Ha rálépsz se
Mukkan
Ha rúgod se
Nyekken
Ha ölöd se
Szeppen
Ki hallja
A viskóbogár
Keserű hangját
Ki érti meg
Ki hallja
Nyögni
A
Hangyát
A semmi semmi-e
Gubbaszt a semmi kis veréb
Töpreng a semmi semmi-e
A csillagokat osztja szorozza
És nem megy szegényke semmire
Görnyed a tinó
Kilép a ló
A hámból
Görnyed a tinó
Nem nyög ha jámbor
A szilaj bikák
Elesnek járomnak esnek
Roppan a bordája
A hevesnek
A gumi vizesen
Nagyobbat sújt
Nem kedvelik
A bikát hevesen
S nem szeretik
A lassút
S mennyi barmot
Terelnek kevesen
Az isten
A világot megteremtettem
Amit az embernek adok
De vigyázat
Már nyugdíjas vagyok
Sorozat
Jézus markába szöget vertél
Dózsa húsából ebédeltél
Hitler-taktusra meneteltél
Nemet mondani sose mertél
A tábornok
Előre fiaim előre
Elöl több a halál
Béke van
Béke van béke
A harangot
Nem verik félre
Örökkön legyünk
Erre ítélve
...
Alkotni akart a jövőnek
Valami maradandót
Saját szobrával
Kezdte
Hőst nem
A drámaíró
Meghalt éhen
Drámát talált
De hőst nem
A költő
Az értelmet kivájja
A versből
Talán mert hírnevét félti
Hiúságát ami sérti
Ha mégis van aki érti
Tény
A pesti költők
Lejárnak falura
Jó vidéki témát keresnek
Belesöprik
A tényt egy batyuba
S viszik meghódítani Pestet
Meg akart sérteni
Meg akart sérteni
S azt mondta paraszt
Látta hogy föl se vettem
Ő erre a koszost is
Rávágta menten
Kudarcaimmal
Megkövesedett kudarcaimmal
Kriptám kicsempézem
Úgyse én tikkadok benne
Ha hihetek a jósnak
Kisajátítják helyem egy szende
Protekciósnak
A kutya
Nemhiába
Ugatta a Holdat
Tudta hogy egyszer
Megjelenik rajta
Az ember
A tudós
Unokáim büszkék lesznek
Hogy ők már meg se lesznek
Ölitek egymást
Ölitek egymást szegény
Halandók
Plecsniért
Élni már nincs
Csak meghalni van
Miért
Hajrá
Azértisekkel vértezetten
Nagyravágyással mérgezetten
Az szeret
Én nem vagyok lám
Szép szájú kegyelt
Ellenkezője pont
De népet hazát
Igazán az szeret
Ki rosszat is kimond

Nem akarok én…
Nem akarok én
Semmi mást
Csak
Emberhez méltó
Dolgot tenni
S ha már
Leejtem
A rám bízott terhet
Segítsetek
Vállamra venni
Variáció
Hat nap műszak
Kettő szabad
Hat éjszaka
Hat délután
Kettő szabad
Hat délelőtt
Hat délután
Kettő szabad
Hat éj után
Hat délután
Mit tudod te
Mit érted te
A lábnyomokat őrző
Utcák álmait
Mit tudod te
Mit gondol rólad
Az út
Mikor arcára köpsz
Mit tudod te
Mit gondol
A segédmunkás
A hat éjszakáról
Álom
Letelt a műszak vége
Megállt a gép
A villanyt eloltjuk
A terem néma
Hétfőig csak az éjjeliőr
Lassú léptei kopognak
A finom csendben
Kábán
A sorsom csarnoka
Kakasszó nélküli
Reggelek
A kattogás
Tenyere alatt
A nyugalom kábán
Hempereg
A csarnok szemén
Párás sóhajok ülnek
Teher alá vállak
Feszülnek
Hórukkot fog az értelem
A nappalok
Éjszakát szülnek
Gépterem
Ezer éjszakán át
Nem aludtam
Betonba ékelt
Gépfalka mellett
Hallgattam
Ahogy sussan
A szíj
A hengerek
Ahogy menetelnek
Az öntvénybe burkolt
Fogaskerekek
A bordás kuplunggal
Ahogy feleselnek
A morajló hullámok fölött
A forgócsiga ahogy
Láncszemet perget
Hallgattam a felszedő dobon
Ahogy a drótkötél
Szála serceg
Ezer éjszakán át
Nem aludtam
Betonba ékelt
Gépcsorda mellett
Hallgattam a pattogó robajt
Ahogy érdesen peng
A kormoslábú
Gerendák között
Ahogy szétpattan
Egy darabka csend
A szikár koppanás
Duzzadt ököllel
Ahogy leüti
Az elkábult percet
A terem falára láncolt
Gőzcsövön hallgattam
Ahogy a gőz heve perceg
Nappalom szeme
Felhő-hályogos
Álmom turbinás terem
Kupoláin át
Bemosolyog a végtelen
Hé maga
Így szólnak rám
Hé maga szaki
Emelje tegye vigye hozza
Megszoktam mind
E melléknevet
Viszem hozom
Emelem rakom teszem
Apám
Nem haltál bele
Te sem
Fáj a hátam
Mi vagyok én hogy mindent elvégzek
Órabér kenyér fáj a hátam
Mi vagyok én ha kell el is vérzek
Meghalt egy munkatársam
Mi vagyok én hogy nincsen ösztönöm
Arcomra jelt az alázat hasít
Órabér kenyér ez minden öröm
Sűrűn ássák a sírt
Mi vagyok én ha fél lobogni kezem
Akkor rándul ha érzi az italt
Ha egyik napról a másikra nehezen
A kenyér még kitart
Mi vagyok én hogy meg se zördülök
Újságpapírról jóízűn eszek
Sorsom köpök rád és fütyülök
Valami keserveset
Ha akarnám
Minden lehetnék ha akarnám
Világot járó fergeteg
Kővirág kavics hegy
Becsületes bagoly
Betörő aki rabol
Összeszorított ököl
Igát vonszoló ökör
Kert hant árok halom
Zene hegedű cimbalom
Legyek ne legyek elmúlok
Sötét árnyékká nyúlok
Kubikolok viszem a zsákot
Az maradok aminek látszok
Fejszém vágom ásóm rugom
Hogy mi vagyok nem is tudom
Nem enyém
Már nem vagyok
Régen a magamé
Ujjam
A szerszámfogásé
Fülem
A zajé
Erőm a kalapácsé
Éppen annyira
Én a munkámból
Úgy akartam megélni
Nem különbül
De éppen annyira
Mint egy gőgös
Főmérnök fia
Te tartozol
Nekem nem akárki adósom
Büszke is lehetnék az ám
Boldog jövőmmel te tartozol
Nekem fiadnak hazám
Ami hasznos
Tenni csak
Annyit akarok
Mi másnak
S magamnak
Hasznos
A valóságot
Akarom
Felemelni
A naphoz
Elpiszkolt remény
Minden éjszaka ágyamon
Alszik
A cirógatástól
Elpiszkolt remény
Tyúktollal tömött
Rózsaszín párnám
Nagyobbik felén
A fizetség naponta érte
Egy kusza költemény
A tegnap az enyém
A tied a ma
Te holnapot adsz nekem
De ha bársonyos
Csendből
Pattan ki a holnap
Az is a tied
Adsz érte tegnapot
Életem ebből áll csupán
A mában élek
S a tegnapot kapom
A tegnap az enyém
De holnap a holnapután
Igen
A régi halál
Az a csontos
Igen az jön értem
Arról szólok csak
Ami fontos
Ahogy élni akartam
S nem ahogy éltem
Tudok várni
Látod én tudok a csillagokkal
Játszani
Versenyezni a széllel
Hömpölyögni
A hullámokkal
S verekedni az éggel
Tudok ujjam hegyére tenni
Szállni nógatni
Pettyes bogarat
S tudok a szépre várni
Nyirkos homály alatt
Nézem a várost
Nézem a várost 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
Márvány homlokára
Vérző körömmel vésem
Didergő szívverésem
A költők
Már csak a költők
Kiáltásait hallom
A feldarabolt
Világban térdelők
Könyörgő szavát
Szólni is félnek
Ártatlanok között
Lettem
Költővé
Akik már szólni is
Félnek
Hallgatni tudnak
Már csak
És lapulni mint a féreg
Veled
A te sorsod könyvelem
A te álmod álmodom
A te szemeddel könnyezem
A te bánatodban osztozom
Veled kinek a kenyerén
Avas szalonna fekszik
Veled kinek a tenyerén
Egy világ felnövekszik
Vállalom
Még egy menetet
Lehet csavarni rajtam
Még egy zsák
Elfér vállamon
Még megyek ha kell
S a harcban
A halált
Magamra vállalom
Mégis
Én mégis belekiáltok
Ebbe a zűrzavaros világba
Semmi kissorsú emberek
Tengertől örökölt hangján

Fülszöveg
1936-ban születtem, Törökszentmiklóson. Apám napszámos volt, anyám cseléd. Tízéves koromtól dolgozom. Voltam vízhordó, téglagyári segédmunkás és öntvénytisztító.
Az utóbbi tíz esztendőt a Szolnoki Papírgyárban töltöttem. Első verseim a Szolnok Megyei Néplapban jelentek meg, és a szolnoki Rádió közölte őket.
Szeretem József Attilát. A ma élő költők közül Garai Gábort, Ratkó Józsefet, Ladányi Mihályt.
Kis házamban, Szolnok peremén élek a családommal.
*
Iluh István első kötete szinte önéletrajz: nemcsak a gyermekkori tájak, a háború félig öntudatlanul átélt szörnyűségének emléke élteti ezeket a verseket; nemcsak a szakadatlan fizikai munka, a munkásbuszok, géptermek, szerszámok képe villan föl bennük. Egységes világ Iluh István költői világa. Versei az eszmélkedést, az egyéniség belső történéseit, gondolkodásmódjának fejlődését tükrözik – azt a folyamatot, amelynek során a szemléléstől, az öntudatlan befogadástól eljutott a meglátásig s a látottak lírai megfogalmazásáig.
Egységessé költői világát mégis a felelősség teszi, az emberek, a táj, az ország, a szocializmus iránti felelőssége.
Jól ismeri a „semmi kis sorsú emberek” életét, gondját, örömét, hiszen „belülről” látja, éli ezt a világot. Sorsa és a tudatos vállalás egyaránt osztályostársaihoz köti, de az irántuk érzett szeretete „szigorú” szeretet, legalább annyit követel, amennyit adni szeretne: „Nézem a várost 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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