
B. Kiss-Tóth László Tallózás a Tiltott versek közül  
 

B.Kiss-Tóth László: 

 

SZERETNÉTEK... 

 

...'hogy keresztelő-levelemet 

darabokra tépjem, 

...'hogy véres-veres 

csillag'tokat szívem helyett 

hordjam, 

...'hogy Lenin elftárs'tok 

képét a szobámba akasszam, 

s meghasonultan (ön)tudatos 

létem is ottvesszen... 

 

Szombathely, 1977. nov. 7. 

Tiltott vers volt. 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

'57. KIKELETKOR 

 

némely fa 

nem zöldell 

hiába 

locsolnák 

hiába  

trágyáznák 

hiába 

sütné Nap- 

 

Kisfogház 

udvarán 

nemrég ko- 

pácsolták 

nemrég ko- 

vácsolták 

s hétköznap 

ünnepnap 

/majdhogynem 

mindennap/ 

Őszikék 

szárítják- 

 

Szombathely, 1977. márc. 

13-15. 

Tiltott vers volt. 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

MIÉRT LETTÉL TE HŐS? 

 

Miért lett belőled Hős, 

'Ki oly' bátor és merész, 

Hogy e csonka Nemzetért 

Éltét is áldozni kész? 

 

Mikor Hazánkra rátört 

Az ármány, a vész, 

Megbomlott az agy 

'Bepistult' az ész, 

Akkor lettél Te 

Hazánkfia, tettrekész! 

 

(...Neked is jutott volna 

Tán a szajrékból kis rész, 

Csermaneki bitangként, 

Ha kifosztásunkig mész...) 

 

Zalaegerszeg, 1969. szept. 5. 

*Tiltott vers volt. 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

A LÉGY FIAI 

(Mai dráma 3 felvonásban)  

 

I. 

Egy Légy mászkál az 

aszfalton, 

arra vonul a Hatalom 

és a Legyet eltapossa. 

. . . 

... s a megeredt őszi eső 

a Légy tetemét elmossa... 

 

II. 

/Lágy napsugarak 

osztják már a zsebkendőket 

a bánattól-könnyezőknek 

és erőt adnak 

a naponta-éhezőknek.../ 

 

III. 

A Légy Fiai egyszer majd 

szilaj Mammutokká nőnek 

és harci bárddal támadnak 

az őket-/el/üldözőknek... 

. . .  

...s a megeredt eső akkor 

a Hatalom vérét mossa... 

 

Szombathely, 1975.  

*Tiltott vers volt.  

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

VÖRÖS /TR/IGA  

/Átélők történelmi 

kórlenyomata/ 

 

Nézzétek, hogy milyen 

szomorú kép 

a BALsorsunk, ami 

bennünket tép ! 

... hisz mindenkit, ki ez' 

okból /ki/lép 

vagy egyetlen rossz szót 

szólna rájok, 

/ötszögű sík, s vörös az 

igájok,/ 

... elviszik Őt a 

'Háromkirályok' ! 

 

Szombathely, 1971. október 

3. 

*Tiltott vers volt. 

  

B.Kiss-Tóth László: 

 

F A R S A N G V A N  

("Önmagunkat föláldozzuk 

bohóckodó életünkért"...) 

 

Szobánk sarki hidegétől 

lúdbőrös lett hátunk, 

fáradtságtól lógó nyelvvel 

almabort vedelünk, 

elvtársaink csupasz nyakán 

előnyökért lógunk, 

húsüzletek előtt préri- 

farkasként veszekszünk, 

és hull a könnyünk.  

Ó, hogy' hull a könnyünk, 

és nevetünk csak, ...nevetünk 

 

akkor is, ha szajhává lett 

kedvesünk, 

akkor is, ha albérletben 

senyvedünk 

(és szenvedünk), 

akkor is, ha nincs egy falat 

kenyerünk, 

mert szép az élet. Óh, de 

szép(!), 

ha zöldellnek a vetések, ha 

virágoznak a fák, 

és mi 

ünnepelünk...ünnepelünk 

bábeli-zavartan, egymásra 

köpdösve, 

maszkos képpel, 

lódenkabátban világcsodát, 
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és hull a könnyünk. Ó, hogy' 

hull a könnyünk, 

...és nevetünk csak, 

...nevetünk-- 

 

Munkás elvtárs itt járt 

köztünk! 

Bár állnak még a bitófák, 

örömünkben hull a 

könnyünk: 

cukormázas maskarában 

(f)élhetünk-- 

 

(Ó, meghasonlott, gonosz, 

gaz, sunyi világ(!), 

a krepp-papírok, lámpionok  

széppé teszik életünk...) 

 

Szombathely, 1970. 

*Tiltott vers volt. 

 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

SÁTÁNNAL VOLT MA 

TALÁLKOZÁSOM 

 

Nesztek,  

itt a tálalásom, 

amivel majd aláásom 

önmagam/!/: 

 

'Míg önmagammá vált a 

vállalásom, 

érték-nélkülivé vált az 

állásom... 

Bár, ha kiszállhatnék az 

állomáson, 

akkor is szart érne az 

akarásom/!/... 

 

Építő-e még néhány 

szanálásom? 

...Ha kutyául is van a 

vállalásom, 

legyen e vers nektek a 

vallomásom/!/, 

s igyátok le rajta az 

áldomásom! 

 

Sátán'tokkal volt ma 

találkozásom/!/, 

s attól lett ördögi a 

szorongásom... 

Ám mégnagyobb akkor lesz 

csalódásom, 

ha nem fogan rajtatok 

átkozásom-- 

 

Szombathely, 1979. nov. 18-

19. 

*Tiltott vers volt. 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

AJJAJ! 

 

(Piros, 

fekete...) 

Rulett-piros, 

rulett fekete 

napok,sorsok, 

emberek tömkelege, 

gyáva gubbasztása, 

s feszítő ereje... 

Mondatnak,pontnak 

rémült sikongatása, 

s arany hallgatása, 

ajjaj! 

 

Falánk csőrök 

békákra kapnak, 

lópatáktól 

makadámok kopnak, 

s a bürokraták útvesztőiben 

melósok izzadnak. 

Féleszű botcsinálták 

védelmi-törvényt, 

s államtápot adnak 

a rákoknak, 

a pókoknak, 

a kibiceknek, 

s a seggnyalóknak, 

kik a szekeret 

kátyúba tolják, 

míg pártgyűlésen tapsikolva 

a Nagy Szovjet Testvért 

majmolják, 

és ünnepükön 

a nótájukat fújják- 

Esténként meg 

Ámerikát bújják , 

mert nem írják 

a hazai lapok: 

Ki tudja még, 

mi jöhet még? 

Tavaszi ébredés 

vagy forró őszi napok?! 

 

Piros-fehér-zöld 

vagy fekete? 

Rulett-piros, 

rulett-fekete 

napok,sorsok, 

emberek tömkelege. 

Gyáva gubbasztása? 

Feszítő ereje, 

hajjaj! 

 

Szombathely,1970. 

*Tiltott vers volt. 

 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

D A L  A  K A L A P O D R 

Ó L 

 

Szamárkóró 

kalpagodon 

ha virágzik, 

szajha nejed 

távolodban 

mással játszik. 

 

Hiába a 

nyolc-tíz óra 

kulizásod, 

megvénülsz és 

nem lesz akkor 

maradásod. 

 

Gyermekeid 

kutyamódon 

bánnak véled, 

s az utcára 

kerget ki a 

fehérnéped. 

 

Útban leszel, 

odább löknek, 

s beléd rúgnak. 

Köszönheted 

"hőn szeretett" 

Elvtársunknak! 

 

Csodálkozol, 

ha a sorsod 

irányítják? 

Bűntelen vagy, 

s bűnösséged  

bizonyítják! 
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Kolonc vagy csak, 

s nem részesülsz 

semmi jóba'! 

Sokat ágálsz? 

Kiraknak a 

disznóólba... 

 

Rongyok közt a 

supedliban 

van fekhelyed. 

S ha megdöglesz? 

Árok partján 

lesz sírhelyed, 

 

s fölötted még 

mécses sem gyúl, 

s giz-gaz terem... 

Korhadt fejfád 

a neveddel 

mért nem lelem? 

 

Arrafelé 

tehéncsorda 

legel éppen... 

Sebaj,Bátyó, 

te leszel az 

emlékképem - 

 

Nova,Zalaegerszeg 1969. 

Tiltott vers volt.  

 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

CSÖNÖG A PÖNGETTYŰ 

/Szatirikus  

paraszti vers a XX. 

századból/ 

 

 

pitymallik pitypalatty  

kamatyló fityfiritty  

 

kontyoló főbontya  

kutyulló lebonti  

 

möghánnya mögveti  

kapargya kutyulla  

 

csönög a pöngettyű  

pörög a koppantyú  

 

koppan a protézis  

cafrangul az éj is 

 

nyámnyila matatós 

gyünnö a caplatós  

 

anyóka vinyákol  

apóka szöszmötöl  

 

cuppanó vákumos  

beszíjja kiszíjja  

 

csönög a pöngettyű  

pörög a koppantyú 

 

kukorék kukorgat 

kaparék kuporgat 

 

papóka kettyentget 

mamóka rottyantgat 

 

dunnácska tocsogó 

ágyacska recsegő 

 

szómazsák széllegyün 

öregúr begurul 

 

anyóka fanyalog 

apóka hanyagol 

 

jobb má a pityóka 

mint lotyó anyóka 

 

főkászlál üőtözik 

szivalít mögiszik 

 

pipáját eszíjja 

gyühet a sztrájkduma 

 

rádiót tekeri 

hideg is küveri 

 

KOR-társak ott Gdanszkban 

elftársak a francban 

 

mögláttyák beláttyák 

Valenzát nem bántyák 

 

keletrü nyugatra 

Nyugatru Keletre 

 

gyün-megy a bankáros 

ruszkikná dollárt mos 

 

míg űk eszt ílvezik 

ín nípem íhözik 

 

vón itt nagy szakattcság 

barakkos-szabadcság 

 

behínak raportra 

evüsznek deportra 

 

mögannyi nyű s Krőzus 

örvengyé küs Jízus 

 

hózen a trágerünk 

Kádár a trógerünk 

 

keletrü nyugatra 

Nyugatru Keletre 

 

csönög a pöngettyű 

pörög a koppantyú 

 

Szombathely, 1980. aug. 28-

30. /Tiltott vers./ 

Sé, 2008. dec. 15. /Átírva 

eredeti értelmezés szerint./ 

 

/Megjegyzés: Valenza = 

Lech Walesa.  

KOR= Lengyelországi 

Munkásvédelmi Bizottság 

1976-tól./ 

 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

ÖNINTRIKA 

 

hitvirágom 

rothadt virág 

hitvilágom 

rothadt világ 

világomban 

mocskos kezek 

fogásától 

mocskos leszek 

 

ám magamtól- 

-émelyedten 

jó szavaktól 

feléledtem 

őshitemet 

dédelgetném 

de szívemben 

megdermedtem 
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Zalaegerszeg, 1968. 

*Tiltott vers volt. 

B.Kiss-Tóth László: 

 

KORA REGGELI 

MUNKÁSBUSZON 

 

Az álmosságtól kábultan, 

az éjszakádtól részegen, 

/kora reggel/ 

a göcseji munkásbuszon 

ülök imbolygó székemen 

/vigyorogva/-- 

 

Kanyarban dőlünk, gödörben 

döccen 

a busz, s a lámpái kialszanak, 

mint a fényüket vesztő 

csillagok/!/, 

...s ha kigyúlnak majd egy 

pillanatra, 

a melós ruhám ezer színben 

felragyog/!/. 

Ó, Uram, mondd: -Akkor én 

most boldog vagyok? 

 

A sötétben az emberek  

sötéten emelkednek ki, mint 

az árnyak/!/, 

s a függönyök, mint 

megsebzett madárszárnyak, 

tépetten lógnak le a koszos 

üvegen. 

Vajon, mily' gond/olat/ 

érlelődik belül 

most az olajbányász-

koponyaüregen? 

Belenyugvás? Megbocsájtás 

vagy türelem/?/... 

...vagy elfojtott lázongás a 

rendszer ellen? 

Elmélkedem sorsukról 

/cseppet sem elégedetten,/  

a feslett-bőrű székemen. 

 

Ó, mért is nem látszanak 

boldognak/?/, 

/csak kiábrándultnak, s 

becsapottnak, 

...s már a meló előtt 

oly'fáradtnak,/ 

hogy' a fejük lebicsaklik  

a koszos-falú üvegen? 

.......... 

Olajbányász testvéreim/!/, 

elvtársainknak üzenem: 

-Fogytán már minden 

türelem/!/... 

 

 

Barlahida, Zalaegerszeg 

1968. Márc.18-19./tiltott 

vers/  

Sé, 2008. nov. 11. /eredeti 

értelmezés szerint 

átdolgozva/ 

 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

ASZONGYÁK ITTEN 

 

ha kihullik mindenik tejfoga  

benőve akkor lesz feje lágya  

idegen tollaktól cicomázva  

szaporábban köhöghetsz te 

bolha-  

 

 

lészen síri a hallgatás itten  

ha /le/hallgatni lenni sok 

arany  

s ha véresen szólni mer száj 

mégis  

gazdinknak harapást csak 

szőrivel- 

 

 

ahol a nyakakon hurok szorul 

aljasodik ottan a /köz/jellem 

bankár kufár füleinek zene 

Júdásnak a pénz mindég 

szagtalan- 

 

 

Szombathely, 1974. márc. 5. 

*Tiltott vers volt.  

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

A 'T'ÁMOGATOTT  

 

'Kinek a torkát még nem 

'vágta' Acél, 

annak csak a saját kis léte a 

cél... 

 

Szombathely, 1972.  

-Tiltott vers volt 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

L E S Z - E M É G 

 

már naponta 

s ó h a j t o z i k a z É g  

orcája piros s lázban ég  

rég- 

óta játszik a Vég  

s nem tudni lesz-e Még  

nem tudni lesz-e Még 

 

(egyszer ha itt minden 

komorul  

akkor a bilim is kiborul 

akkor itt nekik is beborul 

s mint féreg ha fába beszorul 

nyüszít a Hitetlen s leborul 

hisz élhetett volna jámborul--

) 

 

mint kivénhedt vén gebe  

szittya népem meggebedve  

fejét hajtja búra 

búsulj csak búsulj  

bambulj csak 

bámulj csak 

mint bornyú bámul a 

Vaskapura 

úgyis kezdődik a kalapkúra 

újra  

meg újra  

 

még újra 

n a g y o k a t n y ö g a z ö r e 

g F ö l d 

s ráncok futnak homlokára 

(nemsokára) 

ha felpiroslik  

ha kéklik 

ha sárgállik  

a piros-fehér-zöld  

(jaj) 

gyűlöld azt az Embert  

és öld öld öld 

s könnyes orcámat letöröld-- 

 

népemnek sorsa mért oly 

szomorú  

mért tette szomorúvá a ború  

jaj de hideg  
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jaj de rideg 

ez az idegháború 

ki e Honban hontalan vagy  

s o h a s e m l e h e t s z k ö z 

ö t t ü (n) k n a g y k o r ú 

itt Új-Júdeában  

még vaskoronává válhat a 

töviskoszorú-- 

 

A M a g y a r o k I s t e n é n 

e k  

l e l k e b ő g e t á j o n  

(ajjajjajjaj) 

csak álnokra gonoszra s 

gazokra találjon 

mert ki merné kérni (kikérni) 

azt 

hogy a létünk ne fájjon 

hogy a Vörös Hitetlen 

közénk ne álljon 

hogy a záporzó könnyem 

egyszer megálljon 

és az odvastestű 'tetvekre' 

Turulmadár szálljon-- 

 

szédítő iramban száguld 

felénk végzetünk 

míg közös lóval közös célhoz 

érkezünk 

míg közös asztalnál 

közös tálból 

közös túróból 

közös turhából étkezünk 

minden koncot úgy élvezünk  

hogy hálát adó sóhajok közt 

parolázik két kezünk 

 

ó hová tettük ép eszünk  

ó mond ó mond ó mond  

hová tettük ép eszünk 

ha megveszünk hát 

megveszünk 

mindegy szálig elveszünk 

(mindenképpen vesztettünk) 

hisz negyvenöttől 

vétkez(t)ünk-- 

 

míg nap mint nap 

elektronokkal 

neutronokkal 

protonokkal 

fotonokkal 

kotonokkal 

kuponokkal  

bombázzák skizofrén 

agyunkat 

ágyunkat 

s ágyékunkat 

békebeli időkből belénk 

rögződött vágyainkat  

elsorvasztják 

rácsok mögé kényszerített 

magányunkat 

a Kreml tégelyébe 

beolvasztják 

a kinti világba menekült 

fiainkat 

baráti köreikben 

megbomlasztják 

s amíg Ők mesebeli életüket 

élik  

a miénket meg szép csendben 

kiherélik 

 

de lesz-e Még-- 

 

Szombathely, 1983. október 

/tiltott vers/ 

Sé, 2008. október 14-15. 

/átdolgozva eredeti 

értelmezés szerint/ 

 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

GONDOLATOK EGY 

SZERKESZTŐSÉGI 

ELŐSZOBÁBAN 

 

Te, ki több éve már e 

'szeméthalmon' kuksolsz,  

ha engem meglátsz, már 

jóelőre prüszkölsz.  

mert számodra mindenik 

versem izzasztó/!/...  

Kikkel is lettél lojális, Te 

'gaz' szerkesztő?  

 

A tököm mindég csak 

ilyenekkel van teli!  

Lennék bárcsak egyszer a 

Salvador Dali!  

Ki-bejárhatnék akkor 

bármelyik ajtón,  

s nem bárgyulnék el 

vigyorogva, kétségb'ejtőn!  

 

Vajon, mitől félnek odafenn 

a Fennülők,  

s mér' nem látják be itten a 

Sorbaállók,  

hogyha engemet mindég csak 

hitegetnek,  

ha irogatok, mindég jobban 

felizgatnak!  

 

...vagy egyszer tán el is 

hallgattatnának /f/élve?  

Így töprengek itt, már órája 

csak... várva!  

...vagy rámlőne odakünn a 

tömegbázis,  

ha elfogadna egyszer a 

szerkesztő mégis?!  

 

Szombathely, 1983. ápr. 24-

25. 

*Tiltott vers volt. 

 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

BUZDÍTÓ VERS EGY 

KÖLTŐHÖZ 

 

Költő, 

ha már nem tudsz semmiről 

sem írni, 

és nem tudod már a tétlent 

sem birni, 

menj oda az emberek közé, 

hajolj le az emberek közé, 

és ha kell, csapj a szemeik 

közé! 

 

A probléma ott fekszik 

köztük 

mindennaposan és korosan, 

/le/leplezetlenül és porosan, 

csak észre kell/ene/ venni, 

csak fel kell/ene/ venni, 

nagy lélegzetet kell/ene/ 

venni, 

és kitakarni kell/ene/ 

és kitakarva mindenki elé 

oda kell/ene/ tenni-- 

 

...akkor a megacélosodott 

lelkedből 

kipattan/ná/nak a belédmaró 

fullánkok, 

...akkor a megacélosodott 
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testedről 

mind lepattan/ná/nak a 

rabláncok, 

...akkor /test/véreid 

felnéz/né/nek rád 

és végleg elcsitul/ná/nak a 

viháncok... 

 

Ne engedd többé  

a saját fajtádat meggyalázni, 

naponta porig megalázni, 

ha kell, itt mindenkit gatyába 

kell rázni! 

 

Költő,  

üvöltsd bele a vakvilágba, 

e korcsos-eszmés, s vad 

világba, 

hogy:-Ne béklyóval védjék a 

békét, 

s a fiumei fattyúnk 

bársonyszékét! 

Kis országunk fel-felvöröslő  

egének kékjét,  

rétjének zöldjét 

és barna földjét, 

patakok csobogását, 

erdeink susogását, 

temetőink sóhajtását, 

a sorsunk bármennyire is 

mostoha, 

nem adjuk 

nem hagyjuk, 

nem, nem, soha! 

* 

Harangzúgás, ha zúg 

riadalra, 

mind elmegyünk akkor 

viadalra,  

így visszük nemzetünk 

diadalra, 

s így fakad ajkunk majd 

vígan dalra... 

 

Szombathely, 1984. ápr. 16-

19. 

*Tiltott vers volt. 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

BÉKEBELI ZŰRBEN 

 

Egek magasából 

Nem Jahve könnye hull! 

Vad ösztönei/n/ktől 

Torz elménk nem tisztul... 

 

Míg Közel - Keletről 

Éj-napok gördültek, 

Megkínzott eleink 

Jövőnkön tort ültek... 

 

Nem azok vagyunk már, 

Mi sem,'miknek látszunk: 

Létünk romjai közt 

Dögkeselyűst játszunk, 

 

S kínlódjuk éltünket 

Békebeli zűrben... 

...S életek eltűnnek  

Bolsevista űrben... 

--------- 

Uram, akik benned 

Sem, s bennem sem hisznek, 

Sionnak hegyére 

Feszíteni visznek! 

 

Addig még népemnek 

Útravalót adok, 

S néhány holt év múltán 

Végleg feltámadok/!/... 

 

Szombathely,1983. okt. 5-6. 

*Tiltott vers volt.  

 

 

B.Kiss-Tóth László:  

 

ROMOS UTCASARKON 

 

Romos utcasarkon 

öreg költő csoszog, 

SZÚ-s falába alatt 

hullt törmelék roszog, 

 

széllel burkolódzik 

a lebernyegébe, 

s foltos nadrágjának 

rongyos ülepébe. 

 

Borostás ráncain 

ködös emlékkép ül, 

kéziratcsomóját 

hagyta ránk emlékül, 

 

hogy okuljon abból 

e skizofrén század, 

'hol a Nép gyermeke 

már anyjában lázad! 

 

Bolsevik elnyomás, 

gumibot-Hatalom, 

nadrágszíj-parcella, 

betüppedt sírhalom. 

 

/H/őseink hiába 

nincsenek 'láb alatt', 

gyalázva feküsznek 

jeltelen hant alatt! 

 

Hiába dörzsöli 

Fősintér tenyerét, 

hiába venné el 

népemnek kenyerét, 

 

hiába ül törvényt 

mindennap a Gazság, 

ha felkelünk egyszer, 

eljő az IGAZSÁG! 

 

Szombathely, 1984. október 

12-14. 

*Tiltott vers volt. 

 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

*A VÉN BOLSI 

 

Még a tomporáján is fityeg a 

medál,  

Amikor elcammog előttem, 

majd megáll.  

Megfordul, rám néz, s látom, 

hogy utál:  

Bagós szájából ahogy' 

rámpriccel a nyál,  

S artikulátlan vigyorral 

gesztikulál...  

 

Szombathely, 1985. ápr. 4. 

*Tiltott vers volt. 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

*FELÉLNEK 

BENNÜNKET UNOKÁINK 

(rémálom) 

 

bárányfelhők közé bujdosó 

hajnali pírtól égőarcú 

toronyházak 
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betonkuckóinak nyomott 

hangulatú szegleteiből jaj 

kegyelemkenyérrel (alul-

)táplált 

erkölcs-csősz öregkorunkat 

nemsokára beszippantja 

e krematóriumi sírvilág 

ránk nehezedő szívómarka 

és mégsem bújnak miattunk 

feketébe 

vérrel-dedikált képeinket is 

kitörlik 

a történelemből unokáink 

 

(elfelejtik talán azt is  

hogy köztünk is voltak hősök 

voltak küzdők 

és tanítók és alkotók 

akik értük is tettek valamit 

valamikor) 

 

amikor agytekervényeink 

beton-ész-oszlopai 

forgácsként szóródnak széjjel 

s a kor húsdarálóján 

cafrangokká-őrlődve 

sajognak idegeink 

a szuperszónikus rohanás 

zajában 

agyonhajszoltan s 

kétségbeesve 

nyomorúsággá-rothadó 

vegetálásunknak 

nyomtalanul véget vet majd 

a megváltó halál süket 

csöndje 

 

beprogramozott gyermekeink 

kukákba dobják féltve őrzött 

hitünket 

és nemzeti eszményképeinket 

mint elavult ócska szemetet 

 

a cséplőgépeket 

gőzmozdonyokat 

atomkemencéikben 

beolvasztják 

és lelketlen jövőjükkel söprik 

el múltunkat 

felélnek bennünket 

absztrakt életűvé váló 

globalizálódó érdekeket 

kiszolgáló unokáink 

 

Szombathely, l971. 

*Tiltott vers volt. 

B.Kiss-Tóth László: 

 

*MERT A KERTET 

FELDÚLTA A KÉS... 

 

Mint a vad, ha bőszen 

torkoknak feszül, 

úgy ugrik mindig torkomnak 

a Kés. 

Lepusztult vidékeken 

keresztül 

nyomasztó volt a menetelés. 

 

Jártamban-utamban mit 

láttam, s kiket! 

Meghökkentett a nagy 

fölismerés: 

szép volt az Ember 

megszülése 

és szomorú minden temetés... 

 

...és utálatossá lett ott az Élet, 

ahol a Kertet feldúlta a Kés, 

és a hamis-szájú prófétáknak 

könnyűvé vált a megélhetés. 

 

Hiába is minden intő, s jó 

szóm, 

onnan tör fel a gúnyos 

nevetés, 

ahol fájt az Ember születése, 

és ünnepnap volt a temetés-- 

............... 

 

Tetteink, ahol hamvaikban 

halnak, 

s naponta hülyít az átnevelés, 

e pénzes-kiváltság béklyóiból 

átkozott lesz a felébredés! 

 

Szombathely, 1974. 

*Tiltott T-s vers volt. 

 

B.Kiss-Tóth László: 

 

*ANYÁM, LEFEKVÉSKOR 

 

'Mikor ráncos, két kis kezét 

estéli imához kulcsolja át, 

S orcáját a végigfolyt 

könnycseppek maszatosra 

lucskolják, 

Hálát mond Istennek: -Uram! 

Egy napod már megint 

eltellett!  

...S törékeny-soványka testét, 

mely dologtól hétrét 

görnyedett, 

Kinyújtóztathassa... és végre 

álomra hajtva ősz fejét,  

Kádár fogdájából keblén 

ölelhesse legkisebb 

gyermekét... 

 

Rendőrségi fogda, Körmend, 

1966. szeptember. 

*Tiltott T-s vers volt. 

B.Kiss-Tóth László: 

 

*ELSZÁRADT AZ ŐSZI 

RÓZSA  

(Budapesti dal '56 

emlékezetére) 

 

 

Bazsa Mári, 

bazsarózsa, 

elszáradt az 

őszi rózsa. 

 

Kő-kövön áll 

a Szerjózsa, 

talpa alatt 

a kőrózsa, 

irányzéka 

a szélrózsa, 

mindenfelé 

acélszurony, 

lánctalpas és 

acélrózsa... 

 

Kukorékol  

a szélkakas: 

-kukorikú,  

Katzel Rózsa(!) 

nem számíthatsz 

semmi jóra: 

kánya száll e 

disznóólra, 

országod a 

Bitorlóra, 

s hatalom a 

hasonlókra- 

 

Munka vár a 
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Megtorlóra, 

kéj,gyönyör a 

a megbízókra, 

s szélmalomharc- 

-életeket 

akasztgatnak 

a bitóra, 

ha szélkakas- 

-virradóra 

rájuk tör a  

gonosz óra(!)- 

 

Mennyi gyásznap 

múlt azóta, 

mégsem fordult 

semmi jóra! 

Elszáradt az 

Őszi rózsa, 

hová tüntél 

Katzel Rózsa? 

 

Átkom szórnám 

gnóm bírókra(!), 

megszállókra(!), 

árulókra(!). 

Szívem fognám 

vallatóra, 

s tápászkodnék 

hívó szóra: 

-ne várjunk a 

télutóra, 

eltékozolt 

minden óra... 

 

Pesti srácok, 

indulóra! 

 

Szombathely, 1971. 

november 

*Tiltott T-s vers volt. 

B.Kiss-Tóth László: 

 

*ÍTÉLETHOZATAL 

ELŐTT... 

(Későőszi emlékkép a 

forradalom utáni megtorlás 

időszakából) 

 

Fakereszten bádogKrisztus 

nyöszörgött a szélben, 

Rozsdamarta pléhtestére 

Isten könnye rácsorgott, 

Alatta egy bátor harcos kicsi 

fia térdelt, 

Kit kutyája féltőn óvott, s a 

spionra vicsorgott... 

 

Budafa, l969. 

*Tiltott T-s vers volt. 

 


