
ladik katalin versei 

AZ EMBER, AKI INGET KALAPÁLT A FEJÉN 

— Fejnyílást csinálok erre az ingre, s csak úgy eresztelek be, 
ha nekem adod annak a felét, amit benn kapsz — mondta. 

A SZEGÉNY EMBER MEG A GAZDAG EMBER 

A gazdag ember főz, megfőz egy tyúkot, és a tányérra 
teszi. Az ember megeszi a tyúkot, megeszi egyedül. 

A szegény ember kirázza a morzsákat: hát a morzsákból 
madarak lettek, madarak, gyönyörű kis madarak! 

Meglátja ezt Krisztus urunk falba verve, és levéteti 
a szegény embert a faágról. 

HÁROM NARANCS PALOTÁJA 

— Gyere, egyél frissen sült halat! 

TYÜKHlVOGATO 

Jer ide kút, 
Jer ide arany teknő, 
Jer ide ezüsttörülköző. 
Jer ide tyúkom-búkom, 
Jer ide kés, 
Járj szerencsével! 



RÁOLVASÓ 

Hűlt kamra helye 
Sült alma szeme 
Söprünyél a tekintete 
Hess ki hess 
Ide a seggembe! 

HÉT SZŰKÖS ESZTENDŐ 

— Van itt valaki? 
— Egy lófej és másfél ember. 

GYULLADJ MEG, GYERTYA! 

Fény nélkül, 
kéz nélkül, 
aprófa nélkül, 
száj nélkül, 
lélek nélkül 
csont nélkül, 
jer házamba 
árnyék nélkül! 

APÁM HORKOL KICSI KENDŐJÉN 

Apám horkol kicsi kendőjén anyámnak 
Levesét megeszi a kamrában 
Hej, apám, mért kellett jutnod 
Anyám szoknyájában a gerendára! 

IKREK HAVA 

Szíj, fehér homlok. 
Fehér ruhás ministránfiú énekeskönyvemben. 
Az almási templom tornya ringlókat szór a földre. 
Ringlók jönnek, jönnek a kötényembe. 
Ingem kinn szárad, a vasaló idebenn 
Ringlókat érlel a testemben, 
Leveszem a vizes kötelet, 
Szíj, fehér homlok, utolsó ringlóm 
Vére fessen be örökre. 

LADIK MARGIT 

Odvas fát, lyukas fát, Ladik Margit, ki ne vágj. 
Ebből nem lesz csónak soha! 
Te vagy az én anyám? 
Nem én vagyok a te anyád. 



Felkél a nap, kilencszer fordul meg a kö. 
Te vagy az én anyám? 
Nem én vagyok a te anyád. 
Nem én fekszem benn a házban. 
Aki követ hord nyakában, 
A fejében villám támad, 
Nem ez asszony szült meg téged, 
Csak a csontját rágod éppen. 
Nem te fekszel benn a házban, 
Ringatózol csónakjában. 

LADIK FERENC 

Apám, gyereket szeretnék tőled. 
És jön a lány kolompos rénnel: szép idő előtte, 
Fergeteg mögötte! 
Itt lakik a tüzes sárkány? Gyereket szeretnék tőle. 
Olló ring a derekán. Borsó! Borsói 
Vadludak piros harisnyában kihajolnak az ablakon. 
Jaj, Ferenc, mit csináltál, négy fejsze a hátadban! 
Kidugja ruhaujját az ablaknyiláson. 
Tavasz! Sikít a galagonya. 


