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(Kit érdekel…) 

Kit érdekel a pattogó vir{g 

L{gy szonettek kir{ly-múmi{k 

Élő szính{zat mi magunk rendezünk 

Ezek jobb művek hűbb tragédi{k 

Kir{ly mese kölyöknek altató 

Visz{lykod{s kir{lyok sorsa az 

Amit mi rendezünk élő és való 

A sors betűzte és minden szó igaz 

Innen kezdődik minden alulról 

Itt ismétül minden újra 

Innen kezdődik hazulról 

Sz{zszor ezerszer újra-meg-újra 

A vid{ms{got hordjuk magunkkal 

Arcunkon a szétdörzsölt könnyet 

A szentképeken l{tott forradalmak 

Lelkünkben dübörögnek 

Iszunk verekszünk ütjük egym{st 

A jó véges a rossz örök 

A lehetőségből mi marad m{s 

Mint a komfortos börtönök 

Nincs kiút aki itt jön vil{gra 

Innen hal el ideje-kor{n 

Ítéltetve léte nyomorús{gra 

Kiszolg{ltatva élünk és ostob{n 

(1964) 



Öt zs{k szégyen 



Lelt{r a tany{n 

M{r csak egy vadgalamb 

Maradt velük 

Egynéh{ny verébke 

Egy ló egy tehénke 

Egy kamra 

Néh{ny egérke 

Egy p{rna 

Egy tornyos {gy 

Egy asztal egy l{bas 

Egy macska 

Egy kutya 

Egy vill{mvert ak{c 

Néh{ny tyúk 

P{r jérce 

Egy sublót két t{nyér 

Két poh{r 

Két kan{l 

Két t{ml{s-szék egy csésze 

Egy ón-szürke ég 

Egy p{r vén cseléd 

S.O.S.-t jelez 

A lecsavart l{mpa fénye 

Levélv{lt{s 

Eltemettük ap{tokat 

Nem jöttetek a temetésre 

Leveleimre 

Nem v{laszoltok 

Több mint egy éve 

Dr{ga fiam gyertek mert baj van 

Kórh{zba kerültem 

Nem tudom mi lesz velem 

Kedves gyerekem 

A lovat a tehenet eladtam 

A jósz{gokért 

Sz{zezer forintot kaptam 

A malacokat is eladom 

És a kertet 

A h{zra is akadt vevő 

Ha tudtok gyertek 

Csókol szerető any{tok 

Isten legyen velünk 

Édesany{m megkaptuk leveled 

Megyünk-megyünk-megyünk 

Édesany{m 

A h{zat ne add oda sz{zezerért 



Ne pocsékold el 

Sz{ztízet is megér 

Kar{csonykor megbeszéljük 

Mi legyen veled 

Addig is csókol szerető fiad 

És menyed 

Kérdeztél 

Hov{ sietsz ezen a kora ny{ri hajnalon 

A gy{rba igyekszem 

Mennyit aludt{l vajon 

Későn fekszem 

A Göncölszekér nyikorgó kereke altat 

Hajnalcsillag csilingelése ébreszt 

Amikor kirojtolódik a nap sugara 

Megetetem a malacot összeszedem a tyúktoj{st 

Kettőt megfőzök reggelire a szalonna mellé 

Több gy{r van ezen az útvonalon zsúfolt a busz 

R{lélegzünk egym{s arc{ra 

Ilyenkor k{vé- és bagószagú az egész vil{g 

Télen elviselhetőbb az összeszorított hömpölygés 

H{rom perc alatt {töltözöm 

Tegnap sz{z darab fékdobot öntöttünk 

Kéregöntéssel mert bírni kell a fékdobnak 

A rohan{s súrlódó visszafogotts{g{t 

A felrobbanó pillanat lassuló fuldokl{s{t 

Van mikor hatvanfokos hőségben nem izzadok 

Éjszaka csorog rólam a veríték 

Félek a szilikózistól az öntvénypor 

Lerakódik a tüdőcsúcsokba ez olyan érzés 

Mintha s{ros lenne a lélek 

Minden fizetéskor megkapom a veszélyességit 

Huszonnyolcforintnegyvenfillért 

Hova igyekszem dolgozni szeretek dolgozni 

Öt zs{k szégyen 

Este elalv{s előtt 

Apró didergések m{szk{lnak 

Bőröm alatt 

Félek 

Túlalszom az óracsörgést 

Késtem m{r el a gy{rból 

Ez nagyon szégyenletes 

A mentegetőzés a port{sn{l kezdődik 

Nincsenek jó kifog{saim 

A rendész d{tumoz 

A főgóré jegyez 

A művezető r{m hunyorít 

Mindezekre köpök 



De a brig{d előtt úgy érzem 

Mintha öt zs{k szégyenem volna 

Törökszentmiklós 

Gépgy{r öntöde 

Hetven fok meleg 

Porköd-délib{b remeg 

Az öntőplaccon 

A form{k felett 

Izzanak 

A megtelt kokill{k 

Vörösen mint a nap 

Hörbölik a folyékony vasat 

Mintha csak 

Szomjukat oltva inn{k 

Vagy mintha a vacak 

Vegyesp{link{t 

Nyelnék a feneketlen gyomrú 

Alkoholist{k 

Megtelnek s kiürülnek 

Az öblös tégelyek 

S megfeszülnek 

Az izzads{g-gyöngyös izmok 

A szikra pattog 

S ha löttyen robban 

A fekete homok gőzölög 

A tenyér ha fényes 

Az öntő beleköp 

Szekrényt bont aki r{mol 

Az izzó kokill{k között 

A munk{s is l{ngol 

A fekete homok egyszerre izzik 

S gőzölög 

Az arc egyforma mind mind 

V{logatónők 

Így fogjad így-így ügyesen 

Fordítsd finoman l{tod így 

Pereg vinklibe sebesen 

Sz{ll-sz{ll az ív 

Így fordítsd így-így ügyesen 

Emeld meg laz{n szép a sík 

Pereg vinklibe sebesen 

Sz{ll-sz{ll az ív 

Így tedd le így-így ügyesen 

Tíz-húsz-huszonöt s újra tíz 

Pereg vinklibe sebesen 

Sz{ll-sz{ll az ív 



Így emeld így-így ügyesen 

Fordítsd finoman l{tod így 

M{zsasz{mra pereg sebesen 

Sz{ll-sz{ll az ív 

Mim-nincselőim 

Mi vagyok s mijeim vannak 

Kérdezik serpenyő-fejű értékmérők 

Van egy lak{som s azon ablak 

Néh{ny albérlő csót{ny 

Félelem-zsúfolt földrengést érző szívem 

S egy p{r jól megrugdosott bok{m 

Van egy h{borúval-szennyezett gyerekkorom 

Több mint harminc szabads{ggal gyöngyözött 

Nehéz és szép munkaévem 

Megkuporgatott krajc{rjaimat 

Elnyelte uzsorakamat 

B{r sose akartam magamon kívül 

[tmenteni a holnapnak csak magamat 

A bizom{nyi nem adna sokat 

Ingós{gaim limlom{ért 

Faggatóim mim-vanolóim mim-nincselőim 

Azért a jövőre hagyok egy vers-madarat 

A varrónő 

Reggel kor{n kel 

K{vét főz reggelit készít 

Óvatosan hogy ne zavarja a csal{dot 

Siet a buszmeg{llóig 

S közben azon töpreng 

Eloltotta-e a tűzhelyen a l{ngot 

Az ötsz{ztizenkilencedik 

Szoknya alj{nak a beszegése 

Ut{n jut eszébe 

Hogy a villanysz{ml{ért 

Tegnap 

Ugyanennyit fizetett 

Lapulnak 

Vas{rnap sörözni mennek 

Eltörik a l{b{t a búnak 

A villanysz{ml{s 

Ha m{snap becsönget 

Az ajtó mögött ném{n 

Lapulnak 



Alvil{g 

Nem hiszem hogy csak arra futja 

Hogy italboltok 

Teleköpködött pultjai előtt 

[csorogj míg 

A csorba poh{rba öntött 

Egy-két fröccsödért 

R{d vigyorog egy fruska 

S a lebuj gojzervarr{sig érő 

Szennyét taposva 

V{rod hogy a megcsalt szeretők 

A hal{lfejjel tetov{lt öklűek 

Kihívjanak egy alvil{gi tusra 

Üzenet 

A lib{kat etesd meg délben 

A tyúkoknak dar{ltam szemet 

A macsk{nak add oda ebédre 

A maradék tejet 

Feküdj le aludj nyugodtan 

Kések van egy kis dolgom 

[t kell ugrani ma lesz h{zt{ji 

Oszt{s a Holdon 

Sietek vissza de ha akarsz 

A rakéta-buszba ülj be 

De ne gyere el a Holdig 

V{rj{l meg kint az űrben 

Vigy{zz a menetrend v{ltozott 

Az erre {tv{ltott arra 

Itt-ott eltér egy kicsit 

S jobbra mutat a balra 

Holdi jelt hozok magammal 

S a gallérom fel lesz gyűrve 

Hogy ne tévessz össze m{s alakkal 

Az evil{gi zűrben 

Mű 

Fólia alatt 

S{rgul a ny{r 

Plasztikfa 

Égnemű földnemű 

Mű mű mű 

Minden mű 

A munkabakancs 

Még marhabőr 



Bakancsos 

A középületek csod{s 

Sorai között 

Egy bakancsos öreg 

Félve inogva lép 

Restelli a patkó ütemét 

Tenni a jóért 

Nagy sz{ndékú apró dolgaink 

Tenni a jóért s ez a szép 

Kikaparjuk a föld alól 

A fémet a félholt mögül a fényt 

Cs{k{nyainknak elveszi élét 

A föld szívéig {tfagyott agyag 

Faragjuk tenyerünk kérgét 

Nem sírunk soha a szépért 

Érte csak tenni s küzdeni szabad 

Ha nem lennénk mi ki {sna {rkot 

Ki vinne v{llain zs{kot 

Ki öntene az elképzelésnek 

Acélv{zat könnyű sz{rnyakat 

Ki lenne az aki a ny{rnak 

Tikkadt melegét hordan{ arc{n 

Ki adna lelket a gy{rnak 

Ki adna arcot a pusztas{gnak 

Ki szolg{ln{ istenét balg{n 

Ki {lln{ el a kegyeltek elől 

Útj{t a hom{lyos {rnynak 

Ki hallan{ ha pihenni ledől 

Vijjog{s{t a szalmazs{knak 

Ki restellné s tagadn{ m{snak 

Ahol lakik szegényes negyed 

Ki vetne porhanyós {gyat 

A földbe ki szórna éltető szemet 

Hórihorgas nagy {lmainkat 

Ki rakn{ körbe fénnyel 

Szisszenésekre robbant 

Ki{lt{sainkat 

Ki rejtené el 

Ki {sn{ fel az elsüllyedt vil{g 

Ősi t{rgyait 

Ki rakn{ meg a dünnyögő kohók 

Tűztart{lyait 

Ki húzn{ ki a gőzkaz{nokból 

A meddő tüzet 

A jósz{g alól az almot 

S a j{szolba ki hordana 

Illatos füvet 

Ki szedné össze a kuk{t 



Ki {sna kertet olcsón 

S ki hagyn{ ott ujjai nyom{t 

A kocsis bortól 

Kiürült korsón 

Nagy sz{ndékú apró dolgaink 

Tenni a jóért s ez a szép 

Kikaparjuk a föld alól 

A fémet a felhők mögül a fényt 



Durc{s ég alatt 



Nem gy{szolom 

Ma még éjszak{s vagyok 

Csillag-raj 

Veri homlokom 

A szememben 

Meghalt egy bog{r 

Megkönnyezem 

De nem gy{szolom 

V{ltozatok az őszre 

A t{j fölött szél köröz 

Szedi a ny{r a horgonyt 

A rét fölé az őszi köd 

Szürke lobogót bont 

* 

Megüti arc{t a t{j 

F{j neki s belejajdul 

Menni készül a ny{r 

A lomb hegye barnul 

Fűsz{lak hadon{sznak 

Derékig rozsdamartan 

Arany pénzüket az {gak 

Szórj{k pergetik halkan 

* 

A szél hangja sziszegős 

S{padt beteges a fűsz{l 

Ökörny{l f{tyolos égre 

Felhőt terelget az ősz 

Temetkezik a természet 

Föld al{ levél al{ 

Moccan s feslik a fészek 

Mintha az {gyra az enyészet 

Sz{llt volna r{ 

Még egy dar{zs nagy sietve 

Végigp{szt{zza a t{jat 

A fűsz{lon egy tarka lepke 

[lmodik arany-sz{rnyat 

Neked is menni kell szép ny{r 

Rozsd{lló t{jak felett 

Őszi köd sét{l 

Késnek a reggelek 

Melengetik tört gerincüket 

Összébb bújnak a dombok 



Zizegve jelzik röptüket 

Megs{rgult lombok 

Földig érnek a fellegek 

Ónos esővel rakottan 

A nap aprókat lépeget 

Varjú ki{ltoz k{rvallottan 

* 

Ón-színű alkonyi hom{ly 

Settenkedik a f{k alatt 

Elsz{llt a tarkalepke-ny{r 

A föld bord{i l{tszanak 

Tavaszv{r{s 

Mikor jön m{r és hozza 

A tavasz a fényt 

A Tisza-partra 

Bearanyozni a reményt 

Mikor emeli m{r {lmodozva 

Vir{gait 

Csillagokig a bodza 

Mikor akar m{r csendes 

Vid{m kölyök lenni 

A szél 

S pajkosan a kedves 

L{nyok haj{ba túrni 

Mikor akar m{r szívünkből a tél 

örökre elvonulni 

Fényzsong{s 

H{mozza mag{ról a föld 

A fagyos telet 

Mint kés a krumpli héj{t 

A megsebzett 

Vil{g felett 

Harsognak szél-szirén{k 

Sz{z erdőt fell{rm{z 

Fénytüskés fénysz{lk{s 

Szélverte rezzenet 

Hólejtőn hóvir{g 

Bujdosó holdvil{g 

Kezdődik égkong{s 

Zuhogó fényzsong{s 

A fűz a fűz a fűz a fűz 

A víz fölé hajol 

Kív{ncsi r{ a mély 

Mit dalol mit dalol 

Pipiskedik a ny{rfa 



Égverő koron{j{n 

A mindenség ragyog 

Mint arany húrok a h{rf{n 

Zizegnek levél-csillagok 

Hajnal 

Szikr{zik a hajnal 

A mindenség l{ngol 

Útra indul a Nap 

Az ég kapuj{ból 

Ébrednek a dombok 

A hegyek a völgyek 

Madarat röptetnek 

Az égre a tölgyek 

Félrevert harang 

A csecsemő a csók a kenyér 

Koromízű a betevő falat 

Koromszagú szellők suhannak 

A kormos ég alatt 

Kormos a fellegek arca 

A v{ros fölött szmogs{tor remeg 

S{padt a tavasz beteg a ny{r 

Az elk{bult f{k csontig vedlenek 

Sét{lok 

Megyek a fényrajok 

Hulló pihéit szedni 

S hallom ahogy 

Örvénylik dohog 

A súlyos végtelen 

Körhint{j{n 

A semmi 

Durc{s ég alatt 

A napfény szemembe fröccsen 

S úgy terül r{m a végtelen 

Mint koldusra 

Elhaszn{lt köpeny 

A durc{s ég alatt f{zom 

A szél fölém felleget m{zol 

[llok a s{rpuha mélyben 

A Göncöl se jut sehova 

Semmi-k{tyúnak örökös foglya 



Úgy didereg a hűvös éjben 

Mint a harmatos boglya 



A túlsó partig 



Vajon hogy vannak ap{mék 

Jön a nagy fekete {rnyék 

Csönd mögé bú a lélek 

Vajon hogy vannak ap{mék 

Tudj{k-e rólam hogy élek 

A kemencébe lobog-e rőzse 

Kap-e tészt{t a szakajtó 

A cs{sz{rf{n terem-e körte 

Ny{vog-e a kapuajtó 

Lobog a fekete {rnyék 

Zümmög az ablak alatt 

Mielőtt hazatal{lnék 

Föld al{ hullik a nap 

Reménnyel veretve 

Csepergünk z{porozunk jaj nem szeret m{r minket az isten 

Didergő szívünket megrepeszti 

Azzal is megelégszünk m{r ha nyomorús{gra ítél minket 

Az utolsó falatot a hal{l veri ki a sz{nkból 

És mi megsiratjuk az elmenőket mintha mi mennénk el innen 

Izzanak a véres naplementék a fényes a véres-sz{júak sz{ja 

A halandó m{r nem veszélyes 

Csak mézes-m{zos ragyog{st teremjen az ostob{k sokas{ga 

Szakad az eső a megfeketedett fellegekből 

Mi hullunk s mi sziv{rgunk az aszott földbe 

Hogy ez a szegény vil{g {ltalunk boruljon zöldbe 

Csepergünk z{porozunk jaj nem szeret minket az isten 

Hi{ba öntözzük vérünkkel a reményt 

Nem követi m{r arcunk a Napot féljük a fényt 

Amit m{r túladagoltatok a cincogó lapulevélnek 

Elp{rologtak s feketelukak lettek a csillagok 

Jaj nem szeret minket az isten 

Gy{szt fakasztó félelemmel lepecsételte a sz{nkat 

Hal{llal bebalzsamozta mad{r-szívünket 

Hét-szűk-örök-éwel-vert életűek lettünk 

Heródes kuf{rjai a templomból kiverettettünk 

A tengerek felől érkező fellegekből 

Gy{sz-fehér hópihe milliók készülnek végső bevetésre 

Vak-repülés a szennyezett földre 

Emlékszem életem kezdetét megverték hetedhét h{borúval 

S az embereket egy kéményen {t az égre lehelte a hőség 

Kis b{r{nyfelhőkké lettek a meredt-szemű égen 

A vir{gok p{rz{sa idején amikor a kikelet 

Ut{nozni szokta Jézus felt{mad{s{t 

Emlékszem amikor tenger voltam a nagy forró szomjús{g 

Azt akarta hogy fellegeket {lmodjak a gyém{nt égre 

S én a sz{raz leheletű t{jak fölé 



[lmodtam magamat friss felhőszakad{snak 

Csepergünk z{porozunk jaj nem szeret m{r minket az isten 

Hal{llal bebalzsamozza mad{r-szívünket 

És gy{szt fakasztó félelemmel lepecsételi a sz{nkat 

Jaj nem szeret m{r minket az isten 

Vergődő szívem 

A végső ki{lt{st 

Kinek adjam 

A sóhajom 

Kié legyen 

Sorsom kirakata mögött 

Ki l{tja 

Vergődő szívem 

Elkerültek 

Mindig olyan esetlen voltam 

Elkerültek a nagy szerencsék 

De ha a fűsz{lhoz lehajoltam 

V{llamra sz{lltak a lepkék 

Vajúd{s 

Ő nyugtatott hogy 

Ne idegeskedj 

Ő aki a hal{llal ment szembenézni 

Ő mondta nekem ne rettegj 

Nem szabad félni 

Ő mondta nekem hogy 

Én vigy{zzak 

Magamra s nyugodtan igyak egyek 

S el ne feledjek nyakamba s{lat 

Tenni 

B{rhova megyek 

Ő mondta nekem hogy 

Ne aggódjak 

Aki embert vajúdni ment e gyilkos földre 

De én azóta is reszketek 

És marja csikarja lelkemet 

A félelem véres körme 

K{tyúba zuhant az idő 

Megbénultak a percek 

F{jdalom remegtess 

Félelem dideregtess 

Semmije a zúgó térnek 

Reménnyel kecsegtess 

H{rom-perces-h{rom-perces 

M{r csak perces 



Élet-élet 

Mondd hogy jól van 

Súgd hogy élnek 

(1977) 

Múltbóli 

Nem tudom kinek hívnak 

L{tom f{jdalmat lehel 

B{dog-szürke arcod 

Jössz múltbóli írmag 

Mint aki ezen a napon 

[tveti mag{t az ablakon 

Mért sikolt akit szülnek 

Mért sírnak magukra hagyva 

Akik megvénülnek 

Féltés I. 

Hol vagy m{r ilyen sok{ig 

A féltés ezer fajt{ja 

Kering bennem 

Didergésben {llok bok{ig 

V{llig a félelemben 

Féltés II. 

Hol vagy m{r azon tűnődöm 

A bérh{z ablak{n {tszűrődöm 

Az égen felhő mél{z 

Mentőkocsi szirén{z 

A mélybe rögrózs{k esnek 

Kopognak esőcseppek 

Forog forog a föld-lemez 

A hal{l életet cserez 

Hol vagy m{r azon tűnődöm 

A hal{lon is {tszűrődöm 

A túlsó partig 

Jött velem mindig jött velem 

A bokrokon ha rózsa gyúlt 

A ny{r sodorta fényeken 

A fény ragyogta réteken 

A fény ha megfakult 

Jött velem mindig jött velem 

Az ég ha viharba borult 



Ha csillagot szórt a végtelen 

Jött velem mindig jött velem 

Ha sírt a lomb ha múlt a ny{r 

Ha köd honolt a kerteken 

Ha nem is akarta m{r 

Jött velem mindig jött velem 

Hullt a lomb ha sírt a ny{r 

Ha szíve volt örömtelen 

Jött velem mindig jött velem 

A túlsó partig elkísért 

N. L. hal{l{ra 

A hal{l fekete sir{lyait 

Szíved vérmorzs{ival 

Eteted 

Fölötted 

Nem gyógyul be a föld 

Mozdulatlann{ dermedt évek 

Ler{gj{k l{bad kalitk{j{t 

Verstelenné fosztott{l 

Hal{ltalann{ 

Félelemtelenné 

Mosolytalann{ 

Kő-nehezűvé 

Rímtelenűvé 

Nélküledűvé 

Siratóv{ 

Hétfőt gyűlölővé 

Keddért ki{ltóv{ 

(1977) 

Elfütyülöm 

Szelídülök m{r szelídülök 

Vill{m-ütötten élek 

Vil{gg{ sz{lló ki{lt{saim 

Jaj most kellenétek 

Köhécselek szívem csendesebb 

Nem gyötör f{jó éhség 

Szelídülök m{r szelídülök 

Készülök elmúl{sra 

Utolsó dalom elfütyülöm 

Nem maradhat a sz{mban 



Kopjaf{ra vésve 



A korsó 

Sorsom szigorúzz ne kegyelmezz 

Arcomon lelkem a jelmez 

Viszem cipelem tele zs{kom 

Alóla olykor ki se l{tszom 

F{radok s mintha nehezedne 

Pedig csak sors van beleszedve 

Tudom letelik s egyszer utolsó 

Útj{ra indul a korsó 

Nem {lmodom 

Nem {lmodom 

Hallom a tengerek hangj{t 

L{tom a fűsz{lakon 

Im{dkozni a hangy{t 

Nem {lmodom 

L{tom süllyedni a hegyet 

Életem fel{ldozom 

Azért aki élni szeret 

Nem {lmodom 

Érzem a forr{s mérgezett 

Helyre hogy hozom 

Tengernyi vétkemet 

Nem {lmodom 

Emészt a nyomorús{g 

S a sz{mban forgatom 

Dózsa György hús{t 

Nem {lmodom 

Hallom a barmok nyögnek 

A férgek boldogon 

Élnek félve a többek 

Holnaptól 

Holnaptól kezdve 

Mindig holnaptól kezdve 

Szabadra eresztve 

S nem kirekesztve 

Élek 

Életem hétfője keddje 

[tv{lt ünnepekre 

Síks{g-életemre 

Nem jön 

Vak-napra vak-este 



Holnaptól kezdve 

Hegy-vas{rnap 

Domb-szombat 

Nap-seregélyek 

Öröm-terebélyek 

Jönnek 

Csillag-cserepes éjek 

Holnaptól kezdve 

Nem kirekesztve 

Élek 

Holnaptól kezdve 

Hétfőn sziv{rv{ny 

S kedden mi v{r r{m 

Szerd{n letörnek 

Csütörtökön gyötörnek 

Pénteken ölnek 

Szombaton szeretnek 

Vas{rnap temetnek 

Holnaptól kezdve 

Péntek jön keddre 

Félek 

Mindig 

Janu{r f{zom 

Febru{r 

Még mindig 

M{rcius {zom 

Mint mindig 

[prilis 

Bolondj{t j{rom 

Mint mindig 

M{jus 

A nyarat v{rom 

Mint mindig 

Június l{ngol 

Július éget 

Mint mindig 

Augusztus 

Gazdag 

Mint mindig 

Szeptember sarjús 

Október varjús 

Mint mindig 

November ködös 

Mint mindig 

December tél van 

Mint mindig 

Mint mindig 

Mint mindig 



Eszter ne csüggedj 

Eszter Eszter ne csüggedj 

ne csüggedj 

A hétköznap nem ünnep 

nem ünnep 

Eszter Eszter ne csüggedj 

ne csüggedj 

A vas{rnap sem ünnep 

nem ünnep 

Eszter Eszter ne csüggedj 

ne csüggedj 

Hisz az ünnep sem ünnep 

nem ünnep 

Eszter Eszter ne csüggedj 

ne csüggedj 

Az életünk sem ünnep 

nem ünnep 

Dózerbog{rral 

Kotor{sztak-e 

A szíveden 

Vasmarokkal 

Megdob{ltak-e 

Vasmagokkal 

Tereltek-e 

Hal{l elébe 

P{lma{ggal 

Neved kicserélték-e 

Hétjegyű sz{mmal 

Csontjaid 

Lemérték-e 

Hajad lemetélték-e 

Tereltek-e 

Dózerbog{rral 

Kopjaf{ra vésve 

Dózerbog{r berreg a t{jon 

A harangok S.O.S.-t vernek 

Most szakad most tépődik 

Gyökereitől a gyermek 

Összebújnak a dombok 

A templomok égre néznek 

Dideregnek a csontok 

A félelem egyre mélyebb 

Zokog{s r{zza a szorost 

A v{ndor ha arra megy 



Remeg a fold mintha most 

Bújna vil{gra a hegy 

R{terítik a nagy halottra 

A falura a falu por{t 

S benövi a semmi bokra 

Az ezer év alkotta csod{t 

Kirabolt fészek a t{j 

Nincs sz{rnya a szónak 

S{padt beteg a ny{r 

Üres csutka a holnap 

Útra kelnek a dombok 

A mezők a rétek a f{k 

A dalos dorombok 

A hegedűk a citer{k 

Jönnek haza a völgyek 

Vil{gg{ visz az út 

Elindulnak a tölgyek 

A hal{lra sz{nt faluk 

Jönnek az ereszek 

Alól a hű füsti fecskék 

A hajnalok a reggelek 

A nappalok az esték 

Jönnek és m{r a mindenek 

Kitépődnek a t{jból 

Nyomukba a semmik nincslenek 

A semmin a semmi l{ngol 

Vér sziv{rog a földből 

Haz{m hol van a haza 

Kitépi mag{t tőből 

S haz{t keres a fa 

Tépődik szakad a lomb 

Szűkül a messzeség 

Minden egym{son szorong 

Elérhető az ég 

Lelünk-e haz{ra fiúk 

Haz{nkra túl haz{nkon 

Izzik a macskakő fiúk 

T{ncolunk kő-par{zson 

Haz{nkból haz{nkba fiúk 

Haz{ból {t haz{nkon 

Nincsenek ünnepek fiúk 

December zúg a f{kon 

Marad-e örökre fiúk 

Nevünk a kopjaf{kon 



Úgy menjünk vil{gg{ fiúk 

A szem hogy haza l{sson 

Jönnek a szobrok a faluk 

Hallom léptük koppan 

Haz{m nyiss nekik kaput 

Orsz{gnyi templomodban 

Dózerbog{r berreg a t{jon 

A harangok S.O.S-t vernek 

Most szakad most tépődik 

Gyökereitől a gyermek 

Izzik a macskakő fiúk 

T{ncolunk kő-par{zson 

Úgy menjünk vil{gg{ fiúk 

A szem hogy haza l{sson 

Mondóka 

Egy hajnal két hajnal 

Sz{műzött szél nyargal 

Egy haza két haza 

Melyikbe érsz haza 

Egy felleg két felleg 

Mindkettő mért ver meg 

Egy p{va két p{va 

Nap süt r{d hét{gra 

Egy tenyér két tenyér 

Arcomhoz kétszer ér 

Egy arany két arany 

Nyelv alatt béka van 

Egy hajnal két hajnal 

Sz{műzött szél nyargal 

Egy p{va két p{va 

Nap süt r{d hét{gra 

Egy haza két haza 

Melyikbe érsz haza 

A fél-vil{g 

A hant süpped 

A fejfa rozsd{ll 

Ősi törvények szerint 

A kutya ugat a pénz legyint 

A történelem megint 

J{tszik 

A Föld lassan kering 

A Nap lust{n {sít 

A fél-vil{g dundi 

A m{sik ösztövér 



Két milli{rd girhes 

A többi kövér 



(Lassan könnyűvé v{lok) 

Lassan könnyűvé v{lok 

Alkonnyal takaródzom 

A földön {tsziv{rgok 

H{t ennyi a sorsom 

Alkonnyal takarózva 

Érek éjszak{mig 

Any{m csontjaiba fogózva 

Maradok föld-hal{lig 



A kötet kiad{s{t t{mogatta 

Alföldkutat{sért Alapítv{ny, Kisújsz{ll{s 

Botka Lajosné önkorm{nyzati képviselő, Szolnok 

György Ferenc önkorm{nyzati képviselő, Szolnok 

Hozam Rt., Szolnok 

J{sz-Nagykun-Szolnok Megye Önkorm{nyzata 

K{pl{r József önkorm{nyzati képviselő, Szolnok 

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Szolnoki Fiókja 

Mezőgép Rt., Szolnok 

Dr. Nagy Rózsa önkorm{nyzati képviselő, Szolnok 

Polg{rmesteri Hivatal, Szolnok 

Polg{rmesteri Hivatal, Törökszentmiklós 

Tóth Istv{n orsz{ggyűlési képviselő 

WÉS Rt. Szolnok 



(Fülszöveg) 

Iluh Istv{n 1936-ban született Törökszentmiklóson. Előbb szülőv{ros{ban, 

majd jelenlegi lakóhelyén, Szolnokon, tégla- vas- és papírgy{ri munk{s. Eddig 

h{rom könyve jelent meg. 1976-ban a Magvető Jó reggelt fény... címen verseskötetét, 

két évvel később a szolnoki Verseghy könyvt{r gyermekversgyűjteményét, a 

Széls{rk{nyt adta ki. Önéletír{sa, a Bogly{ba gyűjtött napjaim idén l{tott napvil{got 

az Agacsi Kiadó gondoz{s{ban. 

* 

Mark{ns hangú költőt szerethet meg az olvasó ebben a kötetben. Írhat Iluh 

Istv{n a külv{rosok embereket faló gy{rairól, a természet jelenségeiről, a csal{dról, 

a hal{lról, b{rmiről, megragad bennünket a tehetség ereje és a megélt sors 

hitelessége. Egy tiszta embert és egy tiszta hangot ismerhetünk meg ebben a 

könyvben. Ideje felfedeznünk magunknak Iluh Istv{nt. 
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