Ki fizeti meg?
Eddig volt hova haza mennem
Az asztalon gőzölgő étel állt
Apám súlyos szavakkal várt
Minden házban tudtam ki lakott
S a Postás milyen hírt hozott
Tavaszi fű szaga nyári utcák zaja, s a patak
tompa moraja
Kedves Néném a ház előtt
Mindig volt ki érdeklődött
Kanyargós esti séták,
A kastélypark ahol szerelem várt.
Késő decemberi éjszakán mikor az utolsó busz megállt.
A sűrű hóesésben, metsző szélben
Milyen jó volt tudni, hogy valahol meleg van
S én haza értem
Most markológépek hangja zúg a szélben
Gyerekzsivaly helyett füstoszlop kúszik fel az égre.
Gyerekkorom immár véget ért
Üvöltő gondok vették át helyét
S hogy az ember meddig mehet el?
A Gátlástalanság lám mivé lett
Kihalt utcákon átsüvölt a szél
Elköltözött az élet, maradt a hideg tél.
Borzongva jár a lélek a kihalt házak között
Súlyos, nyomasztó csend, ami most beköltözött
A bűntől őrzik a máló falakat
Az igazi bűnös körmeszakadtáig tagad.
Úgyis mindegy, hisz pénzben ki nem fizethető tette.
Az emlékeimet csak úgy zsebre tette.
Mert meg lehet-e fizetni az első szerelmes álmot
Hogy a ház előtt a Vén diófa állott
Ki látott mindent – mikor jöttem éjjel
S mikor mentem reggel.
Látta azt is, hogy biciklizni tanultam
Hogy a labdába először mikor rúgtam
Hogy volt idő mikor hajamat befestve hordtam
S az első randevú után milyen boldog voltam
Most ágyban betegen fekszem
Szívem vérzik, lelkem remeg
Ugyan – ezt ki fizeti meg?
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A kis kérész
Egyszer réges-régen
Mikor még felhő sem volt az égen
A teremtő is gyakran járt itt akkor
Hogy művét megnézze alászállt a napból
Még sehol sem lakott az ember
Csak mindenütt erdő és tenger
Mindenfelé merre csak nézett
Hatalmas fákat látott s rétet.
Egyszer aztán a fülébe jutott
Hogy elégedetlenek az állatok.
Panaszkodik a pingvin s a fóka
Az északi sarkon laknak és egyiknek sincs takarója.
Afrikában a zsiráf és a zebra
Egyiknek foltja van másiknak csíkja.
Még az oroszlán is duzzogott
Hogy a vacsoránál nem volt ott
A madarak az égen
A fák tetjén a fészken
Tojásokon ülni naphosszat mozdulatlan
Unalmas és nagyon elzsibbadtam.
Ezt hallván a Teremtő megüzente
Nagy gyűlésre vár mindenkit napeste.
Itt aztán mindenki elölről kezdhette
A Teremtő meg csak várt míg meg nem elégelte.
Aki csak eljött elmondta panaszát
Halljátok válaszom, figyeljetek énrám
Kinyújtott kezével egy bogárra mutatott
Ki eddig némán hallgatott.
A kis kérász csendesen válaszolt
Ugyan csak egy napot adtál Uram
Én mégis boldog vagyok
Életem, ha rövid is, de teljes
Hisz mást nem tettem csupán szerettem.
Akkor az állatok összenéztek, s elhallgattak
Némák lettek s nem volt több panasz.
Azóta csak az értheti őket
Aki olvasta mesémet.
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