
GERILLÁDALOK II. 

(Részletek) 

T O L N A I O T T Ó 

L I I I 

mit farigcsálsz 

mit farigcsálsz 
fiacskám Csuli 
diótörőt 
öreg Csömörém 
van már nekünk diótörőnk 
fiacskám Csuli 
mit farigcsálsz 
mit farigcsálsz e gerendákból 
fiacskám Csuli 
diótörőt 
öreg Csömörém 
ki látott már ekkora diót 
fiacskám Csuli 
helyezd csak szépen fejedet belé 
és meglátod 
öreg Csömörém 

L I V 

óriási disznóhólyag 

óriási disznóhólyag 
sétáltatja 
a tökvicsorit 
a faszegekkel felszegezett 
csillagokig 
a suszterpogácsával arcon vágott 
teliholdig 

apró csontjaink vacognak 
a nagyobbak 
düledező falainkat tartják 



L V I H 

a száraz ág 

hogyan került a száraz ág 
szobámba 
éjjelente hallom 
pattog 
egy szép napon majd 
kettétörik 
ijedten ugrok fel 
az ágy a mezei pók mellől 
felemelem kezem hogy megérintsem 
hónom alatt ökölnyi rügy izzad gyantásán 

mi lesz ha ezután már csak 
felemelt karokkal járkálhatok 
ha ezután már csak repülhetek 

L X 

a külső veszélyre való tekintettel 

a külső veszélyre való tekintettel 
mert hol itt hol ott fut alá tódul 
alvad csomósodik meg 
kiosztották a katonai egyenruhákat 
a fegyvereket hála istennek még nem 
hol is tartaná őket az ember 
előszoba agancsán 
ágy alatt 
nehogy a kakasba akadjon a gyerek 
szennyeskosár mélyén 

ahogy barátom levetkőzött 
kitűnt ő máris használja 
a zöld zoknit az alsóneműt 
zavartan fordult fe lém 
ágyam mellett guggoltam 
mezei pókot piszkálva 
ugrásra készen hasmenéssel 
sosem szakadnak el mondta 
örökösek akár a 'békebeli ke lmék 
csak a katonanyakkendő műanyag kígyóját 
félt a nyakára tekerni 
hiába oigrattam kötök belőle 
propellert 
főnöknek szólítom 



ha valami történik 

ha valami történik 
mert minden pillanatban 
történhetett volna ve lünk valami 
úgy határoztunk 
a mészégetőben tartott összejövetelen 
a jégverembe 
a cukrász egy sor nád egy sor só 
egy sor nád egy sor sóval 
takart jégvermébe húzódunk 

még ma is 
forró betonszendvics macskaszarnyi szenfje 
többször figyelmeztetem a gyerekeket 
ha valami történik 
mert minden pillanatban történhet velünk valami 
szörnyű 
a cukrász egy sor nád egy sor só 
egy sor nád egy sor sóval 
takart jégvermébe húzódunk 

mert bevehetetlen vár 
a torta 

L X V I I I 

Tiszát úszni 

Tiszát úszni 
virágzáskor 
rókalyukban barangolni 
kiugrani 
ezeregy lyukán 
a varsának 
kiugrani 
kiugrani 
az asranykába fogott 
négyélű kardért 
kiugrani 
kiugrani 
kiugrani 



ami a legfontosabb 

sziita-csákóm 
nem óv 
napszúrástól 
semmitől mi napból 
madártól pottyan 
a héja mintha szándékosan 
ejtené bele a vérszegény ürgét 
de megvéd 
mézlopáskor 
s ami a legfontosabb 
a tőlem kisebbeket 
a koronára emlékezteti 
ami a legfontosabb 

LXXXIV 

a politikáról 

mit sem tudtunk 
a politikáról 
de már akkor is merőben ellentétes 
nézeteink voltak 
a politikáról 
mint ahogy ma is 
amikor már mindent tudunk 
a politikáról 
és nincs kizárva amikor 
már minden mindegy lesz 
még akkor is 
merőben ellentétes nézeteink lesznek 
a politikáról 

X C I V 

kukacot 

kukacot ás 
tök alól 
a szemétdombon 
horogra 
fegyvert földel 
tök alá 
vakító horgokat 



egy lépést hátrálni 

sok (minden megváltozott 
amióta a váirosban 
márványépületeik között 
megmutatták nekünk magukat 
egészen közelről mutatták meg nekünk magukat 
ellenségeink 

seggreverőcskéztünk csókolóztunk 

kénytelenek voltunk ismét egy lépést hátrálná 

fiaik néha erre vadásznak 
fegyvereik haj tóik kitűnőek 
kutyáik papírjai is rendben 


