
birsalmákat szögezgettiink 
M A U R I T S F E R E N C 

mangalica 

elseje után 
mangalicát 
vett anya 
szőke mangalicát 
beszögeztük a kamrába 

még az éjjel 
valaki kifeszítette 
a kamraiajtót 
a nagy százas szöget 

hiába sírtunk reggel 
hiába szaladgáltunk a kertben 
nem lesz 
nem lesz nálunk disznóvágás 

ágnes 

mikor mama meghalt 
kiszaladt a hátsókertbe 
meggyet szedni 

a szomszédasszonyok 
egész délután mosták mamát 
száraz apró arca 
még a ravatalon is meggyvörös volt 















nagykató 

legmagasabb 
lány 
volt 
köztünk 
a nádasban örökké sírt 
ha bújócskáztunk 

csúnyán sírt 

könnyei nehezen csorogtak 
goromba 
szemölcsös 
arcán 

tífuszos volt 
szegény 
még a háború előtt 

pali bácsi 

műhelyében 
birsalmákat szögezgettünk 
szép új faszögekkel 

szájharmonikát is kaptam tőle 

minden este kiültünk a lépcsőre 
cigarettavég sistergett szája szélén 
mint egy kis piros nyáricsillag 

ótata 

csendőr volt 
pödrött bajszú 

még paripája is volt 
meg díszes kardja 

láttuk a sárgult 
jószagú képeken 

sokat pipázott 
lovagolt 
a ház körül 
a kertben 

mig 
egy délután 
a füstölőben össze nem esett 



Zsuzsa néni 

minden délben 
tiszta feketében 
a sarkon 
pattogatott 
forró kötényében 

szebb volt a hóhullásnál 

nyénnye 

minden oldal jánosvitézért 
cirmos alma 
a félhomályban csak imafüzér 
Jézuska sárga repedezett teste 
Stefi már nincs 
se etel 
az udvar dermedt 
fészerből most nyílnak az árnyak 
de nem félek 
nyénnye sápadt arca 
a párnán remeg 

miska 

zsíros kenyérért 
elcserélte új rövidnadrágját 
otthon nagyon összeverték 
sokáig nem jött iskolába 
sem a rétre 
egyszer láttuk a spájzablakban 
olyan kék volt 
mint az a befulladt lengerész 
a kisdunában 
azóta hebeg 

mozdony 

minden vasárnap ebéd után kipucolták cipőmet és mentem moziba 
volt egy nagy csúnya sporhetunk mozdonynak hívtuk 
szánkón húztuk haza egyszer hófúvásban 
kiskonyhánkat nagyon jól befűtöttük 
este kinyitottuk a sporhetajtót 
a tűz szépen világított 
mindenki nagyon szerette 
tisztogatták súrolták mint egy kedves állatot 
én csak azért nem szerettem mert minden vasárnap ebéd után 
mielőtt moziba mentem volna levették a lerni tetejét 
és korommal kipucolták a cipőmet 
cipőm orra sohasem fénylett 



öreganyó 

udvarunkban lakott 
részegen járt templomba és kecskéket tartott kis szobájában 
mindenkivel veszekedett 
pici aszott testéből sipított hangja 
házinénivel egyszer összeverekedett 
tépték csupálták egymást a kukacvirágban 
mint a macskák 
aznap kipakolták bútorát az utcára 
kecskéit egy villanykaróhoz kötötték 
reggelre halva találták a munkások 
pöttyös rózsaszín hálóingében 


