
Hegedűs Bettina – Megkérdezték 

Megkérdezi 

van-e vágya, 

hiányzik-e 

gyermekágya. 

Nem is könnyű 

szóba szőni 

vigadni 

nem elkenődni. 

Milyen is az 

mit elhagytam? 

- Durva szélben 

vékony paplan. 

Szomszéd arcán 

ferde mosoly 

ő is csak egy 

másik fogoly 

int és biccent 

megbeszéli 

hány csibét vett 

Magdi néni. 

Az a másik 

amíg ásít, 

többet keres 

többre vágyik 

ő is annyit 

azt akarja 

annak ott jobb 

az zavarja. 

Szégyellem is 

amit ettünk 

találtunk vagy 

megkerestünk 

hivalkodó 

csinos kertünk 

fákat, miket 

felneveltünk. 

Pedig nem jobb 

több sincsen, 

hitelem a 

bilincsem. 

Pénzem nincsen 

van örömöm: 

unoka a 

törött kövön 

neki sincsen 

semmi mása 

mehet holnap 

iskolába. 

Lesz is egy új 

pulcsija, 

kinőtte az 

uncsija 

akinek az 

osztálytársa 

kutyát húzott 

esti nyársra 

macskának a 

lábát törte 

nem is várnak 

mást el tőle; 

gyerek még 

vagy agyalágyult 

jöttükre az 

ágy alá bújt. 

Legyint egyet 

ő nem bánja, 

egyet kér: 

otthon csinálja 

az is ottan 

ki csak szeret 

szeretve is 

otthon lehet. 

De szeressen 

rendesen, 

szüljön, ne csak 

temessen! 

Kifelé túl 

nagy a hordás 

el ne fogyjon 

kell a pótlás; 

kevés a nép 

dolgos karja 

kell még karát 

az aranyba. 

Sárfal mellett 

öregasszony 

hüvelyből 

borsót 

fakasszon, 

ott ül egész 

délután, 

lángost süt 

leves után. 

Kócos fejet 

néz reménnyel, 

elhessenti 

az edénnyel 

róla bögölyt 

de nem bántja, 

majd a fecske 

felzabálja; 

alkonyatnál 

cserregő, 

utca végén 

berregő 

traktor mellett 

napraforgó 

széle sárga 

köze bordó, 

sorjázik a 

barázdán, 

magja szárad 

a tálcán. 

Nyár derekán 

helyi búcsú 

utca végén 

ott a Bulcsú, 

erős legény 

mégsem bírja 

nyakán ott a 

szégyen pírja: 

sokasítja 

anyja baját 

nincsen és 

nem is lesz 

saját. 

Nem kell neki 

nagy medence; 

apró házba 

kis kemence, 

sekély hozzá 

haza medre, 

sátorfáját 

viszi messze. 

Megkérdezi 

van-e vágya, 

hiányzik-e 

gyermekágya. 

Húz bizony a 

dajka karja 

délceg platán 

kicsiny sarja 

húz a harmat 

a Bakonyban 

búzaillat 

kalászokban, 

csorba lapát 

vén, de elég, 

nyikorgó 

talicskakerék. 

Megkérdezte 

van-e vágya, 

hiányzik-e 

gyermekágya. 

Elmondta e 

hosszú mesét: 

csúf és csodás 

testvérekét; 

tiszta lélek 

hajlott derék, 

nem az ország, 

- csak a vidék. 


