
Diákszó, 1966/67. 3-4. szám 
 
Török Bálint /III.c/ két verse 
 

Ő S Z  
 

kottafejek lógnak az almafán 
himbálja őket az őszi szél 
szürke az égbolt 
nemsoká jön az őszi szél 
s gyászos dalt zengenek 
itt van az ősz 
s az elmúlás 
 

 
I S T Á L L Ó  

 

lószagú éj 
nyerítés 
szénaszag 
istálló 

 barna lovak 
almások 
feketék 
fehérek 

 pilácsoló  
gyertyafény 
gerenda 
éjszaka 

 

 
 

Rímes /rémes/ fizika 
 

A Dunánál 
 
Villamossín úszik a Dunán 
A Margit-hídon egységvektor áll 
Dorombol egy autóbusz a sarkon 
Így állok a Duna közepén 
Lábamon egy villamoskerék 
Körülöttem barna s zöld az ég 

És még egyszer egységvektor... 
Fiam, iskolába kell menni! 
De anyám, fáj a lábam! 
Egységvektorba léptem tornaórán, 
Talán megmutassam? 
Merőlegesen álltam a nyújtón, 
El is romlott rögtön az öngyújtóm, 
Pedig nem dohányzom, 
Van azért két pipám, 
De nem akarok iskolába menni! 

 
Fizikusok vigasztalására 
 

Villamossín úszik a Dunán! 
Fizikusok haja égnek áll 
Feküdj le haj, 
Nincs itt semmi baj, 
Ott úszik a sín, ahol akar 
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HÁROM EMBER 
 

Megrendülve halljuk a hírt: 
Elégtek! 
A tudomány volt mindenük, 
Míg éltek. 
 

S hogy ártatlan kis szikrától 
Olyan messzire repültek, 
Mint egyszer sem, mikor régen 
Gemini-kabinban ültek. 
Vörös lángok viharában 
Égtek koromfeketére, 
De nevük nem éghetett el, 
Él az ember szívében. 
 

White, Grissom, Chaffee – három név, 
Űrhajósok voltak, 
A tudomány volt mindenük, 
Amíg meg nem holtak. 
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1967. szeptember 23. Osztálykirándulás 
 
                        Deleje ballada 
 

                        Az iskola veleje, 
                        hogy oda jár a Deleje 
                        nincsen üveg mellette 
                        mert a vitrint beverte 
 

                        Deleje most üvegez 
                        a szünetben így megy ez 
                        Erzsi néni figyeli 
                        az osztály meg neveti 
 

                        Ismeri őt mindenki 
                        szegény ismét beveri 
                        de az osztály szereti 
                        csak az ablakot veri! 
 
                                                     Övics Ádám 
 
 



Diákszó, 1967/68. 4. szám 
 

VELED, S NÉLKÜLED 
 

Mi vagyok én? Csatorna patkánya 
vagy fehér galamb a barna háztetőn, 
nem döntöm el, majd eldönti más, 
kire várok most is, epedőn. 

Sziporkáznak a fehér hókristályok, 
és hívtalak, s te nem jöttél felém, 
s ha másra kell most neked az idő, 
csak álomképed marad az enyém. 

De nem szólok, nem is szólhatok, 
csak remélek, jönnek oly napok, 
mikor a hegyről körülnézve 
az emberek közt őt is láthatom. 

 
 

VÁGYAIM 
 

Vágyam a hajad 
vágyam a hangod 
vágyam a szemed 
vágyam a szád 
 

Vágyam a Minden 
vágyam a Semmi 
vágyam csak Te vagy 
és semmi más 

 
ABSZURDUM 
 

Kék fene ül a barrikádon 
nézi a csíkos nagyvilágot 
s a sárga vízesés mögött 
zöld négerek járnak indiántáncot 
mire jó ez a halszálka? 
őt nem izgatják a szemaforok 
pedig a japán dzsesszénekes 
úgy számol, mint a gályarabok 
de minek ide a lófarok? 
halszemű tehénen lovagolsz? 
jobb lesz a fehér integrál 
s ha jól futsz, nem is zakatolsz 
de jön már Piszkos Fred, a kémikus 
tiszta, mint egy hónaposgitár 
és szénhid rátok – mondta – s megtette 
így élek, mint golyószemű lord 
s már megint dudál a csibész szemafor 
pedig lehet, hogy akkor már én nem én vagyok 
Hanem a megzenésített kétfejű kapor 

Török Bálint IV.c 


