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szívkoporsó ébenében 

ördögpatafeketében 

fekszik Franci és fektében 

felkönyököl a sötétben 

felkönyököl fogvacogva – 

Franci Franci álarcod van?! 

csontarc –  álarc! – szív-ficakban 

fekszik – kőszív! – moccanatlan 

álmában sír – sír a sírban – 

bakasírban sár-fasírtban 

sír a sárban tömegsírban 

most épp ő sír – sírnak sorban –  

nem panaszhang nem vigaszhang 

század hangja – síri összhang 

visszaadni hangjuk visszhang – 

kórus hangja: egy igaz hang! 
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szépkisasszony az arcéled 

szívbe metszve – érce éled!  

francba francba francba véled 

szépkisasszony! – már nem éled 

itt világod! – nem tobzódsz benn 

szívketrecben forgolódsz benn! 

itt már nem sokáig tipródsz! – 

mint a pokróc! – francba kotródsz!  

megértetted! nem követlek! 

halálommal nem etetlek  

szépkisasszony szép mákvirág! – 

mint kukac ha gubót kirág 

kinnmaradsz én mondom világ! 

kinn a francos életedben! 

kellsz a francnak! – térdelek lenn? 

én előtted? (francba té’lleg! 

és e dög előttem billeg! 

szépkisasszony de rühellek! 

francnak kell e hercehurca! 

kinn áll már az egész utca 

Kudarc utca Lidérc utca - 

mit bámultok? hogy a francba! - 

azt hiszed csak úgy kilökhetsz? 

fejecskédből kipakolhatsz?  

ketrecemből kilakoltatsz? 

túladsz rajtam? rajtam túladsz? 

mi van hallgatsz? nincs harag dac? 

ott a matrac – ott elalhatsz?! 

fejtömlöcben fogva tarthatsz?  

gúzsba köttetsz? megkinoztatsz? 

kockaarccal visszakozgatsz?  

s mintha orvul martalóchad 

támadok rá – rugdalózhat! 
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lássuk lássuk franckisasszony  

lássuk hát mihez van mersze? 

csizmáiddal rámtiporsz-e? 

hústábláról szívtábláról 

lét-tábláról letörölsz-e? 

hoppsza-roppsza pénzkisasszony  

szívem jegén összetörsz-e? 

 

pénzkisasszony utcarossza 

palira vár ki pofozza 

hogyha bőg az ágyba húzza – 

álarcosbál: orcán orca!  

féregidő lárva-arca! 

egy szó mint száz: nem egy Jeanne d’Arc! 

sikátor-arc! vakok arca! 

zsandár arca – ordenáré! 

épp mint itt e jómadáré! 

 

nézi hogy megtántorodsz-e? 

nézi ahogy visszaáradsz 

arc az Arcba – fénysugár-arc! 

szédülsz-hátrálsz – lenn az álarc! 

ennél tovább nem hátrálhatsz! 

 

megrezzen a szoknya korca: 

„de most már eltakarodsz a 

abba! abba! a jó francba! 

nem nyú’sz hozzám! békin hagysz ma!”  

 

kész a terve: megbotozza! – 

kávéházi Barbarossza! – 

kanosszát jár – kín-kanossza! – 

kánkán helyett kan-kanossza 

kín-kanossza kan-kanossza 

járja egyre kókadozva  

fogadkozva lankadozva 

székek között akadozva  

és becézi csak zokogva 

lecafkázva ribancozva 

 

 



 4 

 

percre kész van – persze persze! 

kuncsafját hogy meg ne fossza 

ettől a kis létörömtől –  

„hát maga meg mért dörömböl? 

nyitott ajtón? beeresszem? 

eresztem csak pénzt szerezzen?” 

összerezzen: pénzt? a francba! 

mi van itten? árubörze? 

szerelmedhez pénzért jutsz be? 

mint valami tőzsdealkusz? 

kintről lárma bentről halk szusz – 

„mi van? leesett a tantusz?” 

 

arcba rúgni! arcba arcba! 

belerugni mint a korcba,  

e keserves létkudarcba! 

franc cibálja le a szádat 

arcodról mint harci állat! – 

szavakat mint kést dobálnak: 

„húzz a francba már te állat!” 

sors kezében a grabanca 

kilódítja – „takarodsz a…!” 

kocsmaajtón – mai kocsma! – 

„... a jó francba! ott maradsz na!” 

és hajítja ki az ocsmányt – 

nincs „még egy utolsó fröccs” má' 

úgy csúszik ki onnan hacsmánt 

úgy lép túl e mai kocsmán  

 

de ahogy lép túl-on túllép -  

fej betörik leszakad lép 

lever oldalt egy paraplét 

hej de közben leteperték 

feldöntötte az eperlét  

kezét-lábát kitekerték 

nyúlik el a járdán hétrét 

mint ki végre űrön átért 

átért át a túlsó partra –  

szólítják is már rapportra 
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előre nézz! hátraarc van! 

megdermedsz e „hátraarc”-ban  

mint arc dermed meg rézkarcban 

szájgörbület karcolatban 

rézálarc zord angyalarcban 

 

most már elég franckisasszony! 

tőrkisasszony szívbemártott! 

ahol maga elefánt volt 

szívem volt a porcelánbolt! 
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francba francba francba élet! 

nézd az ágy is csupa vér lett –  

elutazom Franz! 

 

francba Berlin! francba Párizs! 

háború lesz –  hullagyár is –  

nem mész – itt maradsz! 

 

hogy szerette ő e Franzot 

ezt a sötét létsuhancot 

ezt a nyögő létkudarcot 

pedig Franz a kitoloncolt 

az ő nyakán csak kolonc volt 

kolonc – hát kolonc! 

táncolt és a tánca lánc volt 

úgy járta a haláltáncot 

hogy a halál nem is látszott 

francba küldve minden francot 

az egész hóbelevancot – 

az volt a turdöfranc! 

 

franc megette franc megitta 

addig ette ette itta 

mig szivébül mind kiitta 

mind e csepp vért s mint a vatta 

összelappadt s elragadta 

franc a Franzot e suhancot – 

hol lehetsz most Franz? 

 

ülünk ülünk Franzra várva 

pedig maga Franz is árva 

ó szegény kis Franz! 

 

francba francba francba innen 

francba kéne menni innen 

nade hol a franc?  

 

francba kéne – Franciába 

de mi ez a harci lárma? 

Franz mi a gubanc?
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egérlyukból kicibálva 

kackiásan harci bálba 

készül menni Franz 

 

mars a francba harciasan - 

franciáknak marsa harsan 

gyors halál – arass!  

 

hogy van a franc franciául? 

hogy van? kösz jól! – Franci ámul 

srapnell s hátra arc! 

 

kukkot se tud káunkául –  

„elfogadlak unokául”   

ferencjóska (franc) 

 

francba francba francba srácok 

mit ugrá’sz ott – lövészárok! 

– a francnak ugatsz!? 

 

golyó száll – páncéllal koccint: 

mást nem kapsz itt – tiszta abszint! – 

s rászól: „kilyukadsz!” 

 

„nem jöhetsz be! mit kopogtatsz? 

jómodorra engem oktatsz? 

át nem ütsz tarack!”  

 

golyót páncél visszapöccint: 

„ugye azért picit tetszem?”  

sírva majd fakadsz! 

 

ráncba szedlek kurvaélet! 

ráncba én ha addig élek –  

de nem élsz már Franz! 

 

itt egy lábszár ott egy fogsor  

ahogy ásol sír-sor névsor 

jaj de hol az arc?  
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hősi blabla emléktábla –  

„így mentek ők a halálba” 

ment a halál – az!  

 

franc a franccal – franc csatázik 

lövészárokból kimászik 

megette a franc! 

 

orosz fogság német fogság 

okság-fogság és zsarnokság 

okafogyott harc 

 

francba állam! francba illem! 

vonulnak az állam ellen –  

forradalom: harc! 

 

francba békét! francba harcot! 

előrenézz! – „hátraarc” volt!  

cintányér az arc! 

 

ércre érc üt arcra arc üt 

percre perc és nincs egy percük: 

tömegsír – zuhansz! 

 

halál halál nem aratsz ma! 

el nem csókolt csók maradsz ma – 

ketrecben maradsz! 

 

halál halál kunkorodhatsz 

tekeredhetsz – földben rothadsz: 

kukacon kukac! 

 

így Verecke úgy Verecke – 

ebből már nem keveredsz ki 

mindegy: mész-maradsz?! 

 

elvetve a kő a kocka – 

bárhol kötsz ki – itt lyukadsz ki! 

sors útján haladsz! 
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bitó alá jaj ki álljon? 

utolsót ki kiabáljon? 

csigolyája kinek törjön? 

saját levébe ki fuljon? 

rémálmában megvakuljon? 

bogárrá átalakuljon? 

a lét alja hogyha feljön 

ami él mind megdögöljön 

eljön értük eljön eljön 

eljön hogy mindent töröljön 

mint halottért a gödör jön 

eljön ezen már ne múljon 

a Nagy Franc jön – az jön! az jön! – 

möszjö Franc – François Villon 

az lesz majd a franc! 

Kafka Franci feje hulljon!  

fejnek túl jó hát csak hulljon! 

Villon Villon guillotin jön – 

s nincs többé gubanc! 

 

hancúrozz csak adta francúz 

míg a franc’király fel nem húz: 

szétnéz ki van felkötetlen 

ki nincs még szöges keretben 

ki lóg? mi lóg? – majd még lógsz te! 

lógó orral felkullogsz te 

fel az édes jó anyádba 

a hetedik mennyországba! 

hová kötéllel kell fogni  

az ilyen csirkefogót ni! 

 

király foga fáj fogadra  

gerjed szörnyü indulatra: 

lógni fogsz hej latrok latra 

bízlak hóhér-vállalatra –  

hoci a fogad! 
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Ferenc Fjodor Dosztojevszki  

útvesztőből tévelyegsz ki –  

kérdezgetik: ez ki? ez ki? 

csak egy polák csak egy ruszki! –  

maradj veszteg Dosztojevszki! 

fejet húz mint fogat vesz ki  

áll a hóhér nem végez ki 

életben maradsz 

 

küldik ergo kíntornára 

morgue-ba küldik kátorgára 

ugye nincs harag? 

 

így akad a cár horgára 

mint bog akad rá bogárra 

így lesz örök rab 

 

áll a halál vár ukázra 

mint a konda vár kanászra   

torokra a hang 

 

mint zúgásra vár üres lég 

mosott vályúra a moslék 

halottra harang 

 

áll a halál áll bokázva 

áll akasztást elodázva 

áll rongyokban ázva-fázva 

bádog-szívekben kukázva 

áll a semmit kidekázva: 

áll ha nincs ha van!  

 

kong a semmi bong a bádog – 

tiszteljétek az apátok!  

halljátok szavam! 
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nem falanszter – Holtak Háza  

ez vár minden fantasztára 

történelmi statisztára 

tévésztárra sztárosztára 

menetelő hadosztályra 

az egész elmeosztályra 

mint a tiszta a pusztára 

észre vár tabula rasa 

a világot hogy megrázza 

ahogyan a kockát rázza 

Isten aki Van 
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felszárad mint permet harmat –   

édenkert ez? fegyencgyarmat? 

nem – ez Auschwitz Franz! 

 

itt vagyunk hát édes Auschwitz! 

itt vagyunk és te csak ásítsz:  

„mindig ugyanaz!”  

 

halottat élettel áltatsz 

élőt számhoz tetováltatsz 

fejet lenyiratsz 

 

alkoholtól hullatompán 

kampójával áll a rámpán –  

mit rakodsz most Franz? 

 

végtermékek emberdolgok –  

derekasan lapátoltok 

de szépen haladsz! 

 

gyorsan! nyersen! tárgyiasan! 

vágy üt át így bárgyu versen 

agy trágyája hogy lehessen 

formaként hogy megtöressen  

hogy ha hullik hulla – tessen! 

poklot öklöt megihlessen 

 

így üt át e trágya lassún 

hogy anyagként meggyurasson 

verssorokban meggyüresen 

költeményként legyártasson 

 

jönnek is már tömegesen 

jönnek hullaszerelmesen 

imbolyogva és üresen 

mint ki átsétál urasan  

másvilágba másnaposan  
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hulla hullán arc az arcon 

pléh-arc álarc: nem haragszom 

hogyha jössz s lekapsz  

 

hulla hulla hulla kell még! 

nézd el hogyha énekelnék –  

ez csupán a dac! 

 

törött bögre görbe bögre –  

lövik őket sírgödörbe 

ugyan kit siratsz?  

 

tarkók pörgő kockatömbje 

egy lyuk egy fej – a legtöbbje   

annyit se szól: bac!   

 

zene harsog dob dübögve 

jön a sátán sündörögve: 

„na és most mi van?” 

 

„semmi sincsen! mért mi lenne? 

mi lenne itt ellenemre –  

ó te oktalan!” 

 

szögesdrótban fut az áram 

nekirohan rohamában – 

epileptikus! 

 

halott Krisztus gázkamrában 

még egészen kiskorában – 

SS ordít: kuSS! 

 

„kérem itten hullaszag van!”  

„hát nem érzi hogy ez szappan? 

kegyed laikus!” 

 

„megbocsásson drága hölgyem 

tusoló ez s hozzá ingyen    

egy kis puskatus!” 
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„ugyan kérem! nincs erőszak! 

ne tévessze meg a vérszag! 

ruhát le s futás!  

 

úgy értem hogy ez csak füstszag  

eltünés-szag hess-szag huss-szag  

gázszag ez – mi más?  

 

férfi lépked egymagába  

kisleánya a nyakába –   

senki sem hibás! 

 

így tűnnek el mind a gázban 

mint Isten örök fohászban 

mint egy népszokás 

 

gázba Tolsztoj! Dosztojevszki! 

honnan az Isten se vesz ki! 

gázba minden Mann! 

 

gázba Jézus – ő mint kisded –  

gázba küldik most az Istent 

s elnémul a Hang  

 

gázba ember! gázba állat!  

új rendként még visszaállhat 

ami megmaradt 

 

sanctus! sanctus! – sír az ének 

sírva hallgatják pribékek –  

énekel a kar 

 

Assisi nem hallja – lépked 

égve könyörög az égnek 

szálló füst a hang 

 

gázba Kafka! gázba Villon!  

hogy fajtája is kihaljon! 

nincs is olyan faj! 
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giccs a giccsen! giccskokárda! 

giccskereszt és giccs-dalárda  

vagy talán nem az? 

 

Auschwitz is giccs? – olyan nincsen! 

hogyhogy nincsen? giccs a giccsen!   

emberromhalmaz!   

 

semmi túlzás – semmi érzés! 

élménytérben állagőrzés –  

jegyet kér s lyukaszt 

 

nincs mamázás! nincs mimézis!  

semmi van csak amely néz is 

holokaszt? a faszt! 

 

értsz-e engem Auschwitz-arcú? 

kő arcában ércvihar zúg –  

értsz és undorodsz? 

 

néz üresen mint muzulmán 

taknyot arcán elmázolván 

csont és bőr és porc 

 

K. K. K. úr néz keményen 

néz a semmi s a kéményen 

illőn távozik 

 

átnéz bűnön és erényen:     

„nem szivárvány – pernye-lényem  

át nem változik!” 

 

szív-csakrában virágcsokrot 

lánggal égő csipkebokrot 

mely nem ég – mutatsz? 

 

a tisztának minden tiszta 

tiszta ész a tiszta veszte   

s lesz kacat tucat 
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kisgödörből nagygödörbe 

hamvederből hamvederbe –  

át miért rakatsz?  

 

hogyha vóna mondd mi kéne? 

Athén inkább? vagy Mükéne? 

hová hátraarc? 

 

ereszkedni négykézlábra 

futva vissza Szodomába? 

ha szeretsz – maradsz! 

 

értelmet arcunknak adsz-e?   

más világban kilukadsz-e? 

vagy ez nem is arc? 

 

ecce homo! ecce ecce!  

nincsen történelmi lecke! –  

a múlt elereszt 

 

puszta élet – nuda vita 

si est ita non est vita  

homo sacer est 

  

csakelőre bajtárs jajtárs  

azért folyik itt a hajtás 

boldog legyen minden fajtárs 

azért e sok gázbafojtás 

azért folyik itt az irtás 

keményebb legyen a tartás –  

fejet fel fiam! 

 

azért hogy kezdj eszesedni 

nemlétünkből részesedni 

füstösödni szenesedni 

mészgödörben meszesedni  

fogd meg hát jól – nesze-semmi!   

fogd meg és rohanj!  

 

így jutunk kettőről egyre 

ahogy égen a nap megy le 

folyamon tutaj 
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„Ős-Újország!” – Herzl tercel 

Franci áll ott sóspereccel 

áll a vurstliban 

 

„Sós-Újország?” –  á csak viccel!  

most az egyszer nem mehetsz el  

nem hát nem – sebaj! 

 

él a törvény áll a rendszer 

itt maradhatsz – nekem tetszel! –  

mint halálfia!  

 

légió és legényegylet 

kettő amely bennem egy lett –  

nem utópia! 

 

mindenek közt ember lenni! –  

sőt még ezt is überelni –  

ez a kor szava 

 

Óhajovszki Sóhajovszki 

sóhaj innen nem hajóz ki –   

irány Afrika! 

 

légióból háborúba 

berberből ki – be a búrba! 

elemük a harc 

 

napok szállnak évek telnek 

és ők egyre menetelnek 

kuruc és labanc 

 

szurony-erdő láng-Doberdó 

srapnell robban s úgy dob el hogy 

rongy a láb a kar  

 

pergőtűzzel visszavágunk 

huszárvágta – kard ki! – száguld 

volt-nincs frontvonal 
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fogolytábor hadikórház  

onnan majd hazabotorkálsz 

magadtól is Franz 

 

mit „botorkálsz”? visszamászol!  

jössz négykézláb és vágtázol –  

ej hová rohansz? 

 

gyalogtúra diktatúra 

menetelnek elbutulva 

hadszíntér az arc 

 

menetelnek menetelnek 

egy kis dombra lecsücsülnek 

Franci jól mulatsz? 

 

igen-t mondani a honra: 

nem-nem-sohá-t Trianonra! 

kisterrorra nagyterrorra 

darvadozó darutollra –  

Sörpuccs és Marca su Roma! 

nem lesz terror de becsszóra! –  

meg arra a csatalóra 

mely betrappol virradóra! 

nem-et nem-et sokadszorra 

rég kipurcant harci dobra 

cárokra és ál-cárokra 

hencegőkre kuncogókra 

a koncot marcangolókra 

vörös orra fehér orra 

pöffeszkedő diktátorra 

de ők jönnek jönnek sorra 

siserehad véres torra 

minden nem-re nem-et mondva 

egymás ellen acsarogva   

hatalomért kuncsorogva –  

kudarcra kudarc! 

 

mennyi eszme mennyi álság 

gazdasági világválság 

elmész vagy maradsz? 
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mennyi jóság mennyi gazság 

e világon nincs igazság 

ámde van piac 

 

jaj ki nyer ma Don-kanyarba’? 

kié lesz az aranyalma? 

az igazságnak sírhalma? 

hullahalmok sokadalma? 

Auschwitzé lesz? Gulágé lesz? 

vagy az egész világé lesz? 

de csak egyet egyet kér ez: 

ha meghaltam fel ne élessz! 

 

síma a föld újra síma 

Csernobil jön Hiroshima: 

mag most meghasadsz! 

 

magzat rugdal mag hasában 

testesülni meg husában 

láng és füst az Arc! 

 

egy a párna – egy lehellet! 

örökre lepecsétellek 

halál csókosa! 

 

lehullott az ürömcsillag –   

földet-vizet szájon csókolt  

sistergett vasa 

 

ha lehullott hát lehullott 

a távolban verten kullog 

farkas farkasa 

 

 „testvér lészen minden ember! –  

ezt énekli Erger s Berger – 

s többé nem harap!” 

 

persze aki nem akarja 

az majd a falat kaparja 

rőt karmaival!” 
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„hát mi vagy te? állat vagy te?” 

ki vagy? mi vagy? – államügy te! 

dönt a Hivatal! 

 

de azért ne szomorodj te 

állatfarmon kötsz ki hogy te!” –  

nevel és szaval 

 

államfogytán vedd ki részed –  

tiéd lesz e  fegyintézet  

s visszamar hamar! 

 

száll a himnusz – Kis Rusz! Nagy Rusz! –  

Népek Atyja – szervusz Salvus! 

gyógyszer a szara! 

 

vagy elkurvulsz vagy elárvulsz –  

te mit árú’sz? hazát árú’sz? 

nem jutsz messzire! 

 

dolgozó nép – címerállat! 

sarlóval elkalapállak –   

hopsza-hopsza-sza!  

 

homonculus így okulhat  

lombikból kiszabadulhat: 

állam vagy haza?  

 

osztályharc van nem szabadság – 

Isten önnel életuntság!  

ça va? ça va! ça va?  

 

kurta mint a Magna Charta 

de ezt itt a franc’akarta – 

ez a nép szava! 

 

priccsen ül és Recsken ébred 

mágusokként hű pribékek 

fölé hajlanak: 
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„hát megjöttél végre kis Franc? 

édes csöppség! drága újonc! 

tente kis baba! 

 

hoztunk néked – na mit hoztunk? 

Szentírást is fellapoztunk: 

te vagy-e fia? –  

 

pici csákányt kis talicskát 

és hozzá káderlapocskát  

kis haramia! 

 

ráncba szedni jöttünk kisporc 

hogy ne legyél olyan virgonc 

lelkünk harmata 

 

mért üvöltesz kis takonypóc? 

mért vagy durva mint pokróc? 

jó játékot miért elrontsz?  

bölcsőd ez itt! dehogy tömlöc!  

sírod melyben megteremtődsz!   

újraképződsz! ó kis gömböc!  

s te csak orditsz? te csak bömbölc?  

levegőért folyton kapkodsz 

hát hal vagy te hogy itt tátogsz  

fohászkodva a halálhoz? 

ejnye kuc-kuc! ejnye kac-kac! 

nem vigyázol kilyukadhatsz! 

dáda lesz Fegya! 

 

hogy ne maradj hazugságban  

leszel láncszem zsarnokságban 

avagy hát? avagy  

 

sose fog e lánc lehullni 

láncszemként fogsz boldogulni 

mert e lánc te vagy!” 

 

Franci lázad – mérdd meg lázad! –  

lánctalpakon a gyalázat 

visszatér a múlt 
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irány Bécs és aztán vissza  

ki a Tisza vizét issza  

semmit nem tanul 

 

fogadják szent esküvéssel 

vérbe fagyva Kossuth-téren 

hogy rabok soha 

 

a szabadság oltalmára 

hősök dicső sírhalmára 

Franz röhög: „aha!” 

 

semmi baj hisz élni csak kell 

szabadság nem fizet csekkel –  

s a láz lelohad  

 

Franci áll ott tört gerinccel 

„tört gerincen” kuncog-viccel –  

röhög a barakk! 

 

francba francba francba század! – 

arrébb rugom a csontvázad –  

többé nem ugatsz!  

 

francba ezret! francba százat! –  

milliókat! ne cifrázzad! 

kicsapódsz mint zacc! 

 

francba káosz! francba rendszer! 

egyszer élünk! vagy nem egyszer? 

hát nem elég Franz? 

 

jó lesz jó lesz egyre jobb lesz 

akkor is ha beledöglesz –  

mért te mást akarsz? 
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mindent megvesz aki kérdez 

így is minden a tiéd lesz  

ha nem adod azzal vétesz –   

ezt szajkózza minden vátesz   

itt most már minden privát lesz 

ha nem adod azzal ártasz 

zsarnoksággal egyetértesz! 

ezt akarod Franz? 

 

állam ellen mit levedlesz 

a tulajdon újra vád lesz 

Franzi Franci új apád lesz –  

Termelj-és-Fogyassz! 

 

van tulajdon? nincs tulajdon? 

most éppen van – hol? a Holdon? 

pontosan ott Franz!  

 

parcellázzák már s én mondom 

gazdálkodsz majd egy-két holdon 

ahogy csak akarsz 

 

van tulajdon? nincs tulajdon? 

ajtót szépen visszahajtom – 

nem nyitok vitát 

 

kis szemétdomb nagy szemétdomb 

nincs megállás már az úton –  

kapirgálj tovább! 

 

jaj lesz! jó lesz! jajde jó lesz 

Unnió ha Hunniát vesz 

fejére ha koronát tesz 

minden rosszat ha jóvá tesz  

ha meggyőzi Ugocsát ez 

haj vivát lesz! jaj-vivát lesz! –  

 „elvitelre avagy itt lesz 

elfogyasztva Franz? 

 

arra jó lesz e sok jószág 

hogy betömje fogyasztó szád 

nyisd má’ ki fiam!  



 24 

 

nem adhatunk mást mint vázat 

csontvázakhoz szép új házat: 

„itt Európa van!" 

 

hej micsoda arcgyalázat! –  

nekem maga magyarázhat  

áriázhat európázhat 

félvilágot lerókázhat 

védheti az üres házat  

véget ha így elodázhat 

tiltakozhat fejet rázhat 

kívül van a magyarázat –  

benn a semmi van! 
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                9 

 

üsd a testét! teste fétis! 

nyakán kolonc és kötél is –  

ledöntheted Franz! 

ledöntheted hát ledöntöd 

ezt a sötét időtömböt 

és a többi tömbhöz döntöd:   

idő úgy maradsz! 

 

Franz jön s Franzot falhoz állít 

„éljen éljen – mindhalálig!” 

„fegyvert tölts szakasz!”  

 

lassan dől el mint az asztag 

rádől a kivégzőosztag – 

maradj veszteg Franz! 

 

mind meghalnak mind meghalnak 

fordulnak be mind a falnak – 

együtt alszanak 

 

börtönudvar siralomház 

egyszeriben te is ott állsz 

tarkón lőnek áram megráz 

s mint ki mozdulatot kottáz  

összeroskadsz ó te csontváz! 

daróckötél testet himbáz 

dolgozik az időszobrász: 

kötélen rohadsz! 
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               10 

 

 

szívveremben árnya rebben 

vágtat vörös lebernyegben    

csitt! a  csontlovas 

 

magát érzi már nyeregben –  

„nem nyerek kinn majd nyerek benn!” –  

ugass csak ugass! 

 

halál halál mit kekeckedsz? 

mit kukackodsz? mért akaszkodsz 

szív husába? így ragaszkodsz 

amitől épp elrugaszkodsz? 

mért ökörködsz ó te gyerköc? 

enmagadba’ tán gyönyörködsz? 

jól tudod hogy nem ereszt be 

Aki Eljött – áll keresztbe 

szív-ketrecbe nem jöhetsz be 

soha már! soha! 

 

nem veszed be az erődöt! –  

nevet rá a Szent Ütődött 

vagy csak fogsora?  

 

szent Yorick szent Ioculátor 

ki megváltott a haláltól   

már a föld sara 

 

Asszisziből jön de szökve  

keszeg fejét földre szegve  

vérző lába mintha szegbe 

lépett volna s vele szembe  

jön a halál kedve szegve 

jön a halál azt sziszegve: 

kerülsz mostan jó kezekbe 

– nézd ezekbe! – Franz 

 

hogy helyére más ne álljon 

egy helyett hej száz halál jön 

a’ssziszi a Franz 
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ez a mélypont ünnepélye 

tompa nappal koppan éjre – 

sziszifuszi arc  

 

Ferenc Ferenc szent habogja: 

„Uram mégsem ez a módja 

mondd hogy mit akarsz?” 

 

Assziszit a hideg rázza 

madaraknak magyarázza 

Istent aki Van  

 

Van az Isten – Nincs a párja   

szája a világ visszája  

jól mondom Uram?  

 

ha van a Van ha Nincs ha Van 

öten jönnek de lova van 

mind az ötnek van 

 

halál halál nem hallgatsz el?!   

Szent Ferenccel érvet ütsz el? 

mindenki meghal 

 

Asszisziből jön szuszogva  

jön halállal összeszokva  

s felcsendül a dal 
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            11 

 

 

Dies irae Dies illa  

solvet saeclum in favilla –  

lesz nektek vigasz! 

 

Dies irae Dies illa  

villám döf le mint a villa  

lobbansz s lángra kapsz 

 

Dies irae Dies illa 

illa berek és elillan 

Hold elöl a Nap 

 

Ninivében Alphaville-ben 

felkelnek e Hulla ellen 

s mind elhullanak 

 

Ninivében Alphaville-ben 

főni üstben sülni grillben –  

fő hogy munka van!  

 

főni főni s újra sülni 

a sütésért lelkesülni –  

pokolbeli rang!  

 

ama napon nem lesz trilla 

erdő mező letarolva 

úgy ám madaram! 

 

ama napon nem lesz trilla 

bűn és erény megtorolva –   

néznek komoran  

 

bottal Isten látod nem ver 

lehetsz az Utolsó Ember –  

már ha itt maradsz! 
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mint az éjben égő boglya 

mint robogó lángsaroglya 

úgy lángol az Arc 

 

vallatás lesz – villa vallat 

van talán ellenjavallat? –  

szöget kérdez szög 

 

csak ez marad ha felnyársal 

felhőtorló viharlással:  

piszok és üszök 

 

hová szökjön szögek foglya 

jobb ha szögeit megszokja 

s nem néz többé föl 

 

eljött napja harag napja 

részt egészből kiharapja 

fogakat kitör  

 

hull a csillag száll a gálya 

csillagos ég mágiája! –  

űr falának nekivágja 

a Földet lángharagjába’ –  

hadd lobogjon az a máglya!  

mályváljon lobogva lángja 

terjedjen mint kór ragálya 

kunkorodjon emberkéje  

lángon járja pindurkája 

kínja testét míg bejárja 

míg a láng szemét kirágja 

míg az utolsót nem rángja 

s fel nem ujjong: Jessze fája  

az lángol s ledől 
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szívkoporsó ébenében 

fekszik Franci és már jó benn 

benn a héjban örök éjben 

hangja elhal idejében 

fekszik – már nem vár hivásra – 

szádra üss rá! – Messiásra 

pedig jönnek egyre-másra 

mint ördög jön ásitásra 

siratásra aratásra 

jönnek sírból előásva  

hívatlanul és hivásra 

csatornából k’rem alássan 

sír sarából sár’alássan 

jaj ne add hogy sírva lássam 

aki van most takarásban 

a Halottat – örök vesztest!  

ellenük tanuskodj szent test 

keresik akik a tettest 

mindig mindig mást okolva 

 

maradjon a hulla – hulla 

hullni hogy’ kell kitanulva 

kihülve és merevülve  

elcsatolva elcsitulva 

színt lelt halál színlelt hulla  

 

szem bezárul fej lecsuklik 

kórus hangja elbicsaklik –  

semmi – csak luk! semmi – csak lik! 

Arc kivillan s elsötétlik 

 

 

                          
 

 


