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ÉS SZÁRNY

Jugoszláviai 
magyar költők



A jugoszláviai magyar iroda
lom antológiáinak sorozata, me
lyet a Különös ajándék című 
novellagyűjteménnyel kezdett 
meg a Fórum Könyvkiadó, a 
Gyökér és szárny című versan
tológiával folytatódik.

Tizenhét jugoszláviai magyar 
költő százhetven verse képviseli 
itt költészetünket. Több nemze
dék tagjai, különböző irányzatok 
hívei kaptak helyet e kötetben, 
hogy a kép, költészetünk értékei
nek felvonultatása minél átfo
góbb, minél hitelesebb legyen.
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V E R S R O Z S D Á S  E S T É K R Ő L

ezeken a rozsdás estéken 
mint a levelek a szőlőtőkéken 
öreg télre és ifjú tavaszra szánv

már siklanám semmit sem bánva 
fehér utamon vén fekete lovon 
tegnapi árnyékom után oson

s én most már semmit sem ígérek 
édes szőlőszemet mustot tüzes bort 
szél vert víz mosott ezüst ég csókolt

nap égetett és pusztát is jártam  
a hamuban fehér csókot találtam 
beszennyeződött ez a bűnöm

s ezekben a rozsdás időkben 
én most már mindig temetőkben 
járok kövek közt bánatos füvön

s holt lelkeket hiába hívok 
immár nem hallgat senki szóra 
se trombitaszóra se kakasszóra

rozsdásak az esték mint szőlőlevelek



ősz

nehéz napok a világ is megőszül 
itt a kertben már sápadt a levél 
ilyenkor halni vagy élni kellene 
jobban hatalmasabban másképp 
embernek lenni emberebbnek 
még szeretni is az idegen 
a hidegen fagyos hajnalokat 
a ködöt a ködös agyakat is 
és sírni kellene és énekelni 
a télnek ja j! igen! a télnek 
mert tavasz jön újból utána 
és az sem tart örökké

nem nem a tavasz sem

én már nem is számolom hogy hányszor éltem
és hogy hányszor halok még azt se bánom
ez itt így ahogy van ez az én világom
bújni nincs hol szökni nincs hová
szeretni nincs kit -  mégis
rettenetesen megőszült ez az ősz
és tudom a tél is kegyetlen
sivár fehér szeles és hideg
most elmesélném hogy télen is nevettünk
egykor boldogan de nincs már kinek



D A L  A S Z E G É N Y  H A L Á S Z R Ó L

Elindult a halász 
hogy halat halásszon 
a sok halra éhes 
kedvvel lakomázzon 
elindult a halász

suhant is a ladik 
szemben a nagy árral 
bírta erős karral 
bírta víg nótával 
suhant is a ladik

ezüstfényű csukát 
viszek a páromnak 
a fiamnak süllőt 
pontyot a lányomnak 
ezüstfényű csukát

teli lesz a bárka 
ponttyal és keszeggel 
megtelik kis viskóm 
jó kedvvel meleggel 
teli lesz a bárka

estére a halász 
csak ahol elindult 
halat fogni szegény 
háló nélkül indult 
estére a halász.



H E G Y  ÉS K Ö L T Ő

Hegyek és költők alig vannak nálunk, 
végtelen sík a mi csöndes világunk, 
s a lámpák néhol hunyorognak este.

Hegyek és költők... hólepte bércek, 
be furcsa is ez a tenyérnyi élet: 
alföldi ember nem tör magasra.

Picinyke bölcsőgondolat vagyunk mi, 
gügyögni tudunk csupán, és szeretni 
csak ágyunkat, a kályhát és magunkat.

A hegy örök és a költő végtelen, 
álmélkodunk a véges életen, 
s amikor élni már lehetne, meghalunk.



Ö N A R C K É P

S most elhagyom, mit nem hagyok, 
hihi, huppanó kis nagyok: 
ez én vagyok, ez én vagyok.

S most elmondom, mit hallgatok, 
halomba hulló hajnalok, 
ez én vagyok. Ez én vagyok.

És kitárom most az ablakot,
a félős téli éj vacog:
ez én vagyok. Ez én vagyok.

Láncos éveim nyűtt rabok, 
kaptam, vettem és nem adok, 
ez én vagyok, ez én vagyok.



Feldobom az égre 
kék legyen 
bedobom a vízbe 
zöld legyen
s pirosra festem a hajnali nappal 
szép legyen

meleg legyen
hát gyújtom forralom
heves legyen
hát borban fürdetem
forró könnyekkel öntözöm egyre
szíve legyen

s ha szíve van, hát megölöm.



Hét muskátli az erkélyen,
Hét muskátlit hétszer kérdem: 
Hét muskátli, hét cserépben, 
Egyszer lesz-e; volt-e régen? 
Valahol az erkély alatt,
Valahol a házunk előtt,
Valami de messze maradt,
Nagy köd után, nagy köd elő tt... 
Hét muskátli.

Hét muskátli az erkélyen,
Hét muskátlinak mesélem: 
Egyszer bizony hites voltam, 
Egyszer bizony hangos voltam. 
Valahol, egy nagy városban, 
Valahol, a tömeg mélyén,
Bizony nagyon boldog voltam,
S csók fakadt a szívem szélén; 
Hét muskátli.

Hét muskátli az erkélyen,
Hét muskátlit hétszer kérem:
Te szép piros, pirosíts meg,
Te szép fehér, fehéríts meg.
Hét muskátli hétszer szépül...
Jaj, aki csak egyedül van,
Az csak bévül kékül, révül;
Hét muskátli.



Hét muskátli az erkélyen,
Hétszer remeg egy csepp szélben, 
Én csak egyszer, egyszer fázom,
S hétszeres a borzongásom.
Hét muskátli, hetek, szépek,
Hét muskátli, ifjú hajtás...
Irigy szemeim, a vének,
S fejemen az ősz, lombhullás... 
Hét muskátli.



I S P I L Á N G

ispilángi rózsa 
becsaptál
kifordultam befordultam 
mégsem leltem szép leányra 
szép leányra szép országra 
boldog népre 
nem játék ez ispiláng

ispilángi rózsa 
becsaplak
kifordulok befordulok
most nap vagyok most hold vagyok
bánom is én hogy hol vagyok
kínai nagy vízen vagyok
ez a játék ispiláng

ispilángi rózsa 
csalódtunk
kifordultunk befordultunk 
itt sem voltunk hol sem voltunk 
csak kuckóban kucorogtunk 
se hitünk már se zsoldunk már 
ez az élet ispiláng



E S Z M É L K E D É S

két szóval csak 
többet akartam 

egy szóval csak 
alulmaradtam 

egy szóval csak 
megverettem 

két szóval csak 
újra kezdem 

két szóval csak 
addig élek 

két szóval csak 
míg elégek



N E M  H I N N I

se menny se pokol 
isten se isten itt 
nem hinni szörnyű hit 
se menny se pokol

se út se ösvény 
zsákutca van csak itt 
nem hinni szörnyű hit 
se út se ösvény

se hang se betű 
fekete csönd van itt 
nem hinni szörnyű hit 
se hang se betű

se víz se árnyék 
sivatag van csak itt 
nem hinni szörnyű hit 
se víz se árnyék

nem hinni szörnyű hit 
hinni hitetlenül 
és mindig egyedül 
nem hinni szörnyű hit



S Z Í N E K  1

piros mint a hajnal 
mint a zászló 
mint a vér

mint a hó fehér 
mint a szűz nászruhája 
mint ázsiában a gyász

és fekete mint az éjszaka 
mint a betű a papíron 
mint az ember

fekete mint a piros mint a fehér 
fekete mint a barna 
és szürke mint a köd 
előttünk és utánunk

és szürke mint a köd
mint a nászunk és a gyászunk



Ú J V I L Á G

az új világ
így mondta ötven éve 
egy idős elvtárs énnekem 
az új világban mézet iszunk csak 
sütkérezünk virágos réten 
napsugárból szőtt szőnyegen

az új világban boldog az ember 
boldog emberek társa lesz 
fürdőszoba és tele kamra 
iskola könyv és béke lesz 
munkásember az új világban 
munkásemberek társa lesz

az új világ
mondom most én is
és a fiataloknak üzenem
az új világban mézet iszunk csak
sütkérezünk virágos réten
napsugárból szőtt szőnyegen



EZ M I N D E N

születtem itt meghalok itten 
ez minden

holt ág a duna ahol születtem 
nem a nagy víz csak fattyú porontya 
hajó nem járja csak csöndes csónakok 
és nincsen vasútállomása

születtem ott nagy közel innen 
ez minden

években sok megtett útban kevés 
néhány kilométer jóformán semmi 
szerettem volna messzire menni 
messzire jutni valamit tenni 
valaki lenni

de születtem itt szikrázó télben 
tavaszt nyarat őszt is átéltem 
és ez minden



É N E K  E G Y  M A N D U L A F Á R Ó L

ködöt lehelt rá a tavasz 
a nyári nap nem aranyozta 
eső verte
őszi vihar leteperte

szomorú fa 
mandulafa 
elszárad a levél rajta 
gyümölcs sem termett meg rajta

a gyümölcs hajh édes volt 
a füstje hajh keserű lesz

s amíg elég a kályhámban 
rágódom élten halálon 
egyszer volt mandulafámon



D A L  A F Ö L D E M R Ő L

ez a föld az örököltem 
el is mentem visszajöttem 
el is megyek soha többé 
többé vissza nem is jövök 
vízbe hullok dombba növök 
száraz fába merevülök 
vissza többé nem is jövök 
elmerülök

ez a föld az nem is bánom 
ez a föld az jaj de bánom 
gyertyafényen napvilágon 
csak ez a föld a világom 
ellenségem és barátom 
ez a vérem a testvérem 
szülőanyám 
amíg élek az életem 
ha meghalok a halálom 
ez a föld a nincsen tovább 
nem is bánom

te kenyérfőid jól takarj be 
magam is csak kenyér lennék 
az éhessel nagy holtomban 
magam is magamból ennék 
jó  bort innám hogyha bírnám 
az élőkkel koccintanék 
s ha lehetne szívrepesve 
boldog rigmust is mondanék



K Ö L T Ő

fel akarta gyújtani a világot 
egy költő egyszer 
tollat fogott és fehér papírra 
hulltak-hullottak nagy égő szavak 
csóvás piros nagy szavak a fehér papírra 
lángoló piros szavak a fehér papírra 
forró lávaszavak

gyufával könnyebb lett volna



F Á K L Y A G Y Ú J T O G A T Ó K  K Ö Z Ö T T  
G Y U F Á V A L

ha ki sem hallott a szobából 
nem bántam meg hogy ordítottam 
vagy csak akartam 
és suttogás és süket csönd lett

akartam-nap s hogy égessek égjek 
s hajnalt üzenni a sötétnek 
egy szál gyufával

konok a vár és áll és vár még 
a fegyverem csak gyermekjáték 
mégsem bánom

ellobbanó parányi fénnyel 
egy villanásra megszűnt az éjjel 
s most eldobom a gyufaszálat 
elégedetten



SZÓ  A S Z É L B E N

papírsárkány a szó és felrepül 
eső rongyolja megtépi a szél 
s a zsineg elszakad

szűz mag a szó az ősföldből fakad 
kínok hajtják fel könnyek öntözik 
ima a szó mely lenn fenn térdre hull 
és lenn és fenn és senki meg nem érti 
csak térdepel és a borsón marad

fehér botjával kocorog a vak 
szó és senki sem segíti át a sarkon 
akkor már káromkodás a szó és 
belefullad egy pohár pálinkába 
de a gyomor sem érti és kihányja

szó a szélben papírsárkány 
rongyos sárkány zsineg mankón 
felrepül és elrepül



S Z Á M A D Á S

ideje volna az időnek 
az árnyékok is egyre nőnek 
vége az ősznek itt a tél 
a fákon fámon nincs levél 
vizet sem kér már a gyökér 
most jó  bor kéne altató

nincsen is sokat megköszönni 
csak elköszönni 
s ha élni éltem elégedetlen 
menni mehetnék elégedetten 
higgyen ha tud akárki jobban 
tegyen ha tud akárki többet 
mondjon ha tud akárki szebbet 
lásson ha tud világosabban 
ordítson hangosabban

ideje van már az időnek 
ideje van a számadásnak 
amit tettem ennyi meg ennyi 
összesen semmi
s ha vallani kell most nagyon halkan 
többet akartam

ha átkozódva ha elégedetlen 
tudom most már hogy elérhetetlen 
ha tudom hogy nem halok nyugodtan 
belenyugodtam



ideje volna az időnek 
az árnyékok már föléin nőttek 
szép volt szent volt szűz volt a szándék 
most már csak vetett ágyra várnék 
s a termésemet csupa konkoly 
szerteszómám

ideje volt a számadásnak 
nem követelek tartozom



U T Á N A M

mit is adjak mit is hagyjak 
örökül utánam 
csukja be az ajtót 
aki jön utánam

bánom is én aki 
s amit szól utánam 
köd lesz már előttem 
köd lesz már utánam

szóltam bizony én is 
mások is utánam 
amit magam szóltam 
ezerszer megbántam

se sava se borsa 
se hangja utánam 
csukja be az ajtót 
aki jön utánam



M É G  M É C S E S T  SEM S O H A

néha még mindig fényeket látok 
s mindig még mindig pirosat 
vörös az ég így estefelé is 
a messzi szép a hegy alatt 
s jó lett volna a hegyen lakni

jó  lett volna a hegyen élni 
magas hegyen az ormokon 
jó lett volna csak napsütésben 
heverészni a csúcsokon 
jó  lett volna soha lenézni

de néha még rőt fényeket látok 
sugaras boldog arany napot 
aztán megbújok lent a völgyben 
s keserves könnyre fakadok 
mert nem gyújtottam én sem világot

még mécsest sem soha





DEBRECZENI JÓZSEF





É JI Ü T K Ö Z E T

Borzléptű éj borzongva setten; fázom, 
Ezüst jeget szitál a csillagrengeteg; 
Kuporgó agg vagyok a kártya-ászon, 
Rőzsét lobbantok, bort melengetek.

Idő szikén porzik fagyos sötéten 
Az esztendő, a kóberos szekér;
Vak égből zengőn tőr zuhan elébem,
A pengehegy dermedt szívemhez ér.

Oly ismerős az ég, ha éjbe réved,
A Végtelen már majdnem egy velem; 
Holnap fényévben számolom az évet 
S a Nagy Medvébe vágom fegyverem...



D E P O R T Á C I Ó

Nem is búcsúztunk. Egy percet adtak,
Tán annyit se. A rendőr sürgetett, 
„Rasch”-ot morgott az álmos SS-eb,
S úgy nézett máris, mint egy halottat.

Inget, harisnyát gyűrtem a hátizsákba,
Te ott reszkettél mögöttem. Féltél. 
Hallgattunk mind. Nem néztem hátra;
A döglött csendre hurkot font az éjfél.

Pokróc, kulacs, karóra, karszalag... 
Elkészült? -  Igen. -  Alsó, előre, los!... 
Hallják-e benn apámék? Oly ébren alszanak. 
Mit csörtet hát, ördög beléje, 
Géppisztolyával ez a martalóc?

Nem is búcsúztunk. Szó már nem esett,
S többé nem láttuk egymást mi ketten;
A hideg kulcs jajdult egy éleset 
És becsapódott kapunk megettem.



M E M E N T O  K Í S É R

Perceket kerget zsandárod: idő, 
önsúlya ónját sem bírja már olyik, 
Néha meg éj jő : álnok békítő 
S a folytatólagos lét csak folyik.

Piros szívét a múló pillanatnak 
Megtárja egyre lobbanón e lét; 
Ködistenek hideg halált aratnak 
És bősz parancsot sújtanak feléd:

Hogy élj, hogy halj, hogy nyald sebed, 
Vigyázz veremre, véletlent im ádj!
Ha úgy akarja sors, hát meggebedj,
Ne tudd, csak amit tudni hágy.

Meghalsz. Hisz’ mindegy: ifjan, öregen, 
Karod rövid, fogyó lélegzeted kihagy; 
Hiába csüggsz retortán, göreben, 
Kövületen hiába kémleled, mi vagy?

Memento kísér: múlásod fáradt 
Ösztövér árnya, tűnő, vértelen 
S mint a beomlott, régi vészkijárat 
Sötétbe hull az űzött értelem!



E G Y K E D V Ű ,  V A G Y  E G Y  SE

Csak élek. Bomló verőerem vigyázom olykor;
Mérek testhőt s mint fáradt festők
Pillám mögött vad képek torzóit ködbe fojtom.

Ágyamra lomhán teríti függönyét közöny;
Átszúr a kór, akár a kopja s csendben ínyemre lopja 
Éltem mézízét, mihez már oly kevés közöm.

Lélegzem. Zörgő, vak sóhajom : rozzant szekér 
Huppanva rést kutat. Kátyúba omló légutak 
Álcás vermei közt a közel is messze tér.

Csak élek. A vér s önzés egyként sorvad bennem 
Semmit se kérdek, elhágy a gőgös érdek;
Nem hajtok térdet és nem dikciózok fennen.

Egykedvű, vagy egy se. Mint a hüllő. Csak élek; 
Épp, mint a hüllő. Kétéltűféle. Mi közöm véle? 
Egyetlen jajba beleférek. Inda ölel. Bevon a kéreg.

Felebarátom jószága nem kell. Csak élek.
Feleségével nincs közöm. Utánam vízözön; 
Amennyit nyűgöm ér, magam is annyit érek...

Hüllőtől, haltól abban különbözöm,
Hogy kallók a csend szívén: szivárgó mellseb,
És tépett lapokra rovok néha verset.



V I A S K O D Ó

Lehettem volna más. Ezernyi lény; 
Elem lehettem volna. Ásvány.
Vagy őz. Vagy gőz. Víz, vér vagy fény; 
Nagy Pán. Thébai fuvoláslány.

Ezernyi lény, megannyi Én;
Lehettem volna más, ezer,
A Lehetséges forró káoszán 
Karmok helyére ömlött tán kezem.

Egy villanat, vagy az se tán,
S handzsár vagyok ma martalóc övén; 
Arany levél: haldoklóm őszi fán,
Vagy napbanéző trópusi növény.

Hisz úgy lesz minden: kuszán, gépien; 
Kezdet és ok gonosz gomolyba vész,
S a fáradt függönyt végül épp ilyen 
Untán hullatja össze gépi kéz.



B O L O N D U L  O K O S  V O L T A M

Elhúz az esztendő felettem,
Nem kellettem, mikor szerettem; 
Bolondul okos voltam.

Nem volt osztályom mézízű nászban, 
Valahol nagyon elhibáztam; 
Bálványtalan pogány.

Kihullt a jó barát körömből,
Mostan csak rossz szívem dörömböl; 
Belépne valaki.

Szuronya mind felém szegett,
Lapul a vak szeglet megett;
Halál, vagy hírhozó.

Lásd hát, nem kell a hibbant aggkor, 
Halál, komisz, vidéki aktor: 
Színfalhasogató!

Halál, te rút, rekedt ripacs,
Rongy kortinádon a likacs:
Ez minden távlatom.



V A C S O R A C S I L L A G

Megöregszik a délután,
Setét dókát ölt: öregest; 
Nyolc óra sincs, már öreg est, 
Jövendőm futtat kengyelest: 
Vágtat felém az éjfutár.

öregszem én is, dicstelen, 
Vacsoracsillag egemen,
De nincs megette istenem,
A kengyelest meg ismerem, 
Kapumat hát beszegelem.

Ajtómat és ablakomat,
Cifra ládámat: telkemet; 
Tetőmről hull a vakolat,
Nagy omlás rázta lakomat;
A törmelék majd betemet.



V E R S  K É K B E N

Jön egy idő, hogy minden kékebb egyre; 
Kék leplet aggat túl a szomszéd,
Az ember csupa kék kapun megy be, 
Tenyerén kék rögöt nyom szét...

Ki tudja, hogy van ez? Ki tette 
E kék romlást. Hol a vajákos?
Szeme kedvét ki kékítette
Hogy álma alatt is kék a vánkos?...

Kék a szélrózsa; kék a kikelet,
Kék, ha ballagás, kék, hogyha galopp... 
S a fátyolfényű derengés felett 
Még mennyege is kék, mint a halott.

Vérszín keszkenő, fiatal szív!
Pipacsvirág a réten!
De sose voltatok ilyen piros még,
Mint most, alkonyi kékben!...



R O K K Á R A  H A J L O K

Csillagtalan az én karácsonyom, 
Pünkösdöm nyelvét kitépte a vész; 
Rokkára hajlok. Enyészetem fonom 
S a végnyi kelme nemsokára kész.



C U R R I C U L U M  V I T A E

Szemem se volt jó , csalt a mérték,
Távol s közel: mind felhőhulladék;
Kusza hullámba folyt a térkép
Hej, más színt vallott mindenkor az ég,

Más színt, mint másnak. Rozsdába m ártott kéket 
S fülem se volt jó ; vásár trombonát 
Csend szordinóján úgy lúgozta át,
Hogy forró zajra gleccser jegéből réteg

Mint gyöngyház gyűlt, avagy talán penész;
A csend, a csend, az egzaltált zenész 
Rántott fülembe nyákos szonáta-torzót, 
Románcot rítt s fojtott toborzót...

ízlőm se volt j ó ; savba m ártott mentát 
ínyem rózsáján tébolygó tövis;
A szirup méze, hogy fanyarba ment át 
És émelyített cukor kéje is...

Csípős lett söröm, borom langyvizű,
Nektárt kínált a bódító bürök;
A farkasfű, az volt csak jóízű 
S a feneketlen szomjúság örök! ...

Mindennel így volt! Álcás az íz, a szín, a sík, 
Káprázatok kerengtek, mérgesek, 
Szivárványomon egybefolyt a csík 
S a selymen is felvérző érdeset



Tapintott ujjhegyem, vakmódra, tétován 
ö t  érzék szolgált, mindje csonka, csorba, 
ö t  ámítás közt, így ügettem sorba 
Apokalipszis halálos, négy lován...

Szívem se volt jó : ártást áhított,
A billentyűn de sokszor átok billent,
S önzés gőze szellent a szelepen;
Nem tudtam, mint kell szeretni ellent, 
El-elfeledtem osztott szerepem.

Nem állhattam k i; más volt a vérkép,
A tornatér rossz illatú bozót,
Hol csak a produkciót mérték 
Üvöltő nézők, kandi pontozók.

Nem állhattam ki, szemem se volt ép, 
Törpének láttam csak a törpét; 
Homályba hullt a színpad és porond.

Én nem lehettem legény a gáton, 
Csepűrágó, se gladiátor;
Költő lehettem, vagy bolond.





THURZÓ LAJOS





N Y Á R I  ÉG A L A T T

Pirosló alma-arcok a fáról rám nevetnek, 
s burgonyabokrokból lepkeszínes selyme 
leng lágyan a szememnek.
Olyan az ég, mint megcsodált, 
szép, tiszta szeme 
a szomszéd kislánynak, 
ki ott áll mindig a kertben fehéren, 
s felnéz a lombos fák alul 
kezében lekváros kenyérrel, 
melyre a nap aranyló cukra hull.

Ragyog a nap, nevet az ég, 
a szellő leng, nyári hő 
a tengeri arany gyümölcsét bontogatja. 
Oly meleg van, hogy majd elég 
két fal közt a pók csodás fonatja...

Szívem nem bírt magával, 
kiugrott előbb innen, 
mint én a határba, 
s jaj, most sietek, szaladok 
repesve u tána...
De megvárt szépen, hol a mező 
végtelen kapuja tárul, 
hol búzatáblák ringnak 
és poros csend,
megérett gyümölcs hull a fáról...

Az árok partján, hol megültem, 
visszatettem oda szépen, 
hol dobogni szokott



a hűtlen szívem, mely a nyári ég alatt 
kis kertben otthagyott...

Kedvesebb itt,
pacsirták ezüstös dala cseng.
A szem, a szív s a vén eperfa 
az útszélen ott
színes csodákon szépen elmereng.

Árok vizében fürdik a nap is, 
mintha nem lenne elég tiszta...
Lábam alatt mozog a föld, 
s hallom, hogy csipog a nyirkos sárban 
sok giliszta.

Zsombékkal lassan felinal 
eresen sáros gólyaláb.
Odakiáltok. Nagy szárnya lomhán visszaint. 
Béka mászik a sáros árokpartra, 
s piros nyakkendőmre furcsán rákacsint...

Nád susog, selyem fű zizeg, 
száz meg száz kis zenészünk 
vígan harsonáz.
Távolból mintha játékpisztolyból lőne valaki: 
ostort pattogtat morcos kis kanász...

Ó, megölelek itt mindent:
a nádast, füvet, árok karikás vizét,
libbenő lusta gólyát, méheket,
trillázó kis zenészeket,
pattogó morcos kis kanászom,
s kibomlik felettem még jobban a nyári ég,
ahogy ülök a parton
vagy a pántlikás kis utakat járom ...



Csavargó, apró, vad szelek 
görbe ágain a fáknak 
tollas kis mohát 
cibálnak...

Szomjjal a szívem felissza a tájnak 
édesen csorduló friss borát: 
a legüdébb ital az illat, 
mely kígyózó út felett illan 
s legdrágább remény a fény, 
mely a vajas földek hátán villan...

Tág síkról intenek már 
tekergő kis út-szalagok.
Csordultig telt pohár
a szívem s oly könnyen ballagok,
akár égi úton felhők,
vagy úgy lengek puhán,
mint hintás szélben,
ha száll
terhes szekérről 
arany szalmaszál...



R Ü G Y F A K A D Á S

Száguldó, nagy harci éneket 
illene harsogni most, 
megfújni friss tüdővel érces hangú 
tavasz-trombitákat.
De nálunk béke leng be rétet, harmatost, 
s csak csendesen ölelni tudom a kis, fehér harang ú, 
lázban kifeslő kerti fákat...

Csak hallgatni lehet ilyenkor, 
földdel összenőve, 
mezők felett és hegyek alján, 
s tartani a lelkem karján 
a napnak, a szélnek: 
márciust,
szerelmes, szép gyermekét az évnek.
Csak állni és hallgatni tud most
mélyen az ember,
felhők fehér gyapját simogatni,
dolgos izmoknak kenyeret köszönve könnyel,
mert leszámolt már minden bús közönnyel,
ki a fák pörsenéses hegyéből
új életünk hajnalát látja pirosán kibújni,
s a szíve táját a hűvös széllel
szeretné fújni,
mert oly forró az és repdeső, 
csintalan is már, 
mint égi azúrban elvesző, 
illanó kism adár...



Kitárult, íme, itt van minden: 
a mi vetésünk, rügy, zsírós pórusok, táguló kövünk; 
giliszták nyirkos vonalán humusz porhanyul, 
s traktorok új énekétől zeng áldott rögünk. 
Korbácsnak, robotnak, úrnak alkonyul, 
s méz buggyan a fák vörhenyes kérge alu l...
Orrom tágul: nem ül már sehol penész, 
sok ízes és merész 
illat párolog puhán 
igaz március idusán...

Tavasz morajlik, 
folyók kavargó árja zajlik.
Új, harmatos pázsit öle csábít, 
híznak a zöldek.
Égre kunkorog kéményünk füstje, 
loccsan és csilingel napsugár ezüstje: 
tanyák lubickolnak benne és földek...

Holnap már gólyát intek meg kalappal, 
s kiülök pirosán egy zengő, hintás ágra, 
hogy ráköszöntsek a szívemmel meg a tavasszal 
a feltáruló dolgos, új világra...



Szülővárosom öreg lábainál 
már régen öleltem a Tiszát.
Vizén a szőke fényeket 
régen itta már szemem, 
s intett a bánáti hát 
rajzos, kedves képeket nekem: 
falutornyot, karcsút, 
hol ég alá szalad a nyári út, 
borzos fákat, kiserdőt, 
lapuló tanyákat.

Most itt vagyok kicsit megint, 
s hallgatok a Tiszánál.
A megölt híd csonka lábán
köd ül, nyalja az egykor erős út roncsait.
Túl a vízen varjak sötét pontjait 
himbálja a csenevész erdő, 
kopasz fáinak meztelen hegyén 
a téli szél.
Az öreg folyó fagyos hátát hó fedi.
Vékony jegén apró lábnyomok futnak, merészek, 
s fejem felett a fán, a szürke légben 
hideget lehel, borzong a télben 
elhagyott, árva fészek...

Távol, a révnél 
nem engedték bebőrödzni 
hosszú csíkban 
vizét a vén folyónak.
Nincs erő a régi hídban, 
s most öblös komp szállít



új vesszőt régi fonónak, 
s embert, kosarat, hordót, kocsit.
A vén erdő-darab csak azért is nagyokat ásít, 
ha valaki kötelet rángató pipáknak sápit: 
„Siessünk kicsit...”

Hej, régi út ez a két part között, ma 
Bácska és Bánát határán 
vizet járó, nyöszörgő, öreg fa.
Jól ismerem: ősszel szőlő nevet rajta és forr, 
hűvös dinnye reped a nyárban, 
télen aranyló bor
csobog és feszül hordók öblös hasában...

Fehér fák alatt de jó  így állni, 
hallgatni és merengni 
melletted, drága Tiszám.
Lélekkel magasba szállni,
bámulni a lomha, téli tájba,
mely kereted, és kezd derengni már ...

Te mondod, öreg folyó, 
ki láttál már erre sok vihart, 
érzem én is veled: 
szebb most a régi part.
Csillognak a fagyos kövek, 
él a gát.
A múlt rozsdája marja már itt az igát. 
Tudjuk mi ketten rég, 
valljuk is hittel:
Ha alvó földek gyomos ugarán még 
vak vágyak tüze ég is, 
s az öntudat szemeket nehezen tágít, 
szunnyadó Tisza-tájon mégis 
új idők, szebb holnapok fénye világít...



D U B R O V N I K I  VÁ R

Századok penésze ül már falán, 
magas hegycsúcsra emelte félelem, 
mely kalózokat sejtett, vadakat 
a tenger kék útjain 
és kopjás, nagy hadakat 
a hegyekből jönn i...

M adár se pityeg, hol ereje áll a kőben, 
mit vert hadak oly gyakran megcsodáltak 
véres elmenőben.
Világa végtelen,
felnézek rá sokszor, ha felhők belengik 
és megszédül itt lenn 
a föld velem.

Emelt fővel néz most is szét 
a méla tájon,
melynek még mindig a legszebb éke. 
Százados kínokról sikongnak láncai. 
Sóhaj kél a föld alól 
elporladt sok-sok néma szájon 
és falain tapadva felcsillan 
rabszolgák könnyes verítéke.

Csak nézd meg jól 
és feszítsd füled vásznát az égre, 
csodákról mesélnek köves ráncai, 
ha perdülnek körötte 
hűvös kis szelek táncai, 
felhők lágy pelyhe béleli.



... és halkan lekopnak kopasztó idővel 
bástyája csipkés szélei...

Kegyes vendéglátója ő a magas szeleknek, 
mik hegyek hajlatán járnak 
és tenger nagy vizén.
Ágyúja csövében hálót sző a pók 
békés selyemnek 
és elbabrálnak a táj bájos ujjai 
csituló, vén szívén.

Ősi erősség, kifáradt szelek 
hűs otthona,
lábainál volt rabszolga népe láncon 
már nem zokog.
Víg nap és új tenger ragyog most körötte 
s ormán a legszebb zászló 
ott lobog...





ZÁKÁNY ANTAL





M O R G Ó

Immár szorgosan hét telet 
húztunk ki, jó  türelemmel -  
szívünkben hét fehér-évnek 
a mérge békül -
hét nagy apadt vicsorítás, jobb ételek 
és csendesítő álom nélkül.

Ennek a hét rugdaló szörnynek
nehéz dobbanását
itt őrzik még belül
az emlékek -  idézik szavak
bár a távol, lám, hogy összetöppedt,
talán már nem is látnánk,

de a hét pányva hurka itt maradt, 
mint az akasztott ember 
árnya a szélben -  
elmutat messze, az útra, 
villan a nappal, borul az éjjel...



M A J D  A Z U T Á N .

I.
Hogyha meghalok egyszer, 
és eltemetik piszkos, sovány 
testemet a tiszta, 
sárga földbe, legyen 
a zsebemben egy pakli dohány, 
papír, gyufa és egy meggyfaszipka...

II.
Távoli rokona vagyok 
a jóistennek, akit 
meglátok végre, holtan, 
amikor már lelkem 
nem a Horgosi úton lakik -  
aki kámforcukrot küldött 
nékem, am ikor gyermek voltam; 
aki, úgy tűnik, bognár 
vagy kovács volt legény 
korában, és a jászol 
mélyén csupasz izéken aludt, 
amit meghagyott a tehén -  
s aki itt él, a bácskai falvak 
egyikében, fizetetlen szabadságon...



M I N T  A L Á T N O K

Alszom a kamrában, 
mint a sonka, 
pőrén, körülnyesve, 
csülökig lágy sólébe esve, 
tízre kiszámolva: 
az ínség ütött állón -  
a szikrázó felhőfoltok 
között baktató drótostótot, 
néhai ősömet látom ...

Alszom,
semmi gondom a gondra, 
békességgel sokasodva, 
a lelkem nyugodt és szabad -  
erős, hű lélekkel és testtel, 
elszánt harkály áll fölöttem lesben, 
nehogy kifosszanak...

Alszom,
de látok mindent a szememmel, 
hisz ott vagyok, ahol a lepke 
a legszebb selymét vette; 
s amott, a dombon innen, 
ősömet látom, Andró pánt, 
élén egy néma, toprongyos hadnak, 
az éden irányából erre baktat, 
puttony a hátán, jobbjában husáng...



Alszom,
de látom, néz engem az ősöm,
fölbukkan a toprongyos-árban
(ahol szívem a gyönyörben dőzsöl)
s az ebrágta husánggal
szaporán arra int -
és én jeleiből, mint a látnok,
tudom, hogy megszállták a mennyországot
az örök-urak s az ő barm aik...



HÓ A L A T T  -  HÓ F Ö L Ö T T

Látom a fa gyökereit:
ezek a nyers, karomnyi erek
fölszívtak egy emberöltőnyi telet,
amíg a törzs alélva aludt -
alóluk, ím, a föld kilépett,
a barna, dalló, puha lélek
s az ősi kagylók, vezeklett halotti hamuk.

Csak a csöndje van a mélynek -  
a segítő, anyás, gondos Léthe 
néz egy érnek a sebhelyére, 
melyet az ásó rajta gyalult -  
itt álltak (látnád, ha szemed élne) 
titkos, békés életüket élve 
kicsi, de harcos hangya faluk.

Itt éltek, hol a békesség csobog,
kényszert és idegen zsarnokságot
nem ismerve -  mint messzi taruma-indiánok
Brazília vad bozótjaiban - ,
ma kósza törzs a törzsük, az otthon áldott
melegéért néma, szomorú karavánok
füzére dermedt sivatagokba inai...

A kert még dermedt, miként a test, 
amelyet átjárt a kobraméreg, 
hátán a szikkadt barom üledéket 
Nap emeli, szél tuszkolja odább, 
amely alatt piszkos fakóra válva 
egy néhai fekete bogár szárnya 
menti kevéske gyöngyház porát.



Itt egy elhullott ebnek metszőfoga 
(hányszor csodáltam én a fehérségit), 
a gyerekek megtalálják és ámulva nézik 
majdan, hogyha az idő enged -  
(ó, gyermekség, eged oly messze kéklik!) 
kis borzalom mily tragédiákat épít, 
ahol a halál sötét szárnya lengett.

A hó alól pár hasáb fa vigyorít, 
kemény szárított inú hasábok, 
melyeket érdes kezek vasfoga pántolt 
a nyáron -  késő őszig - , 
ismerek egy rút, szörnyű nagy kezet, 
rajta a bütyök, szivárgó törés-nyereg 
a hasábok durvaságát őrzik.

Most, ím, gerle gúgat a fákon 
puha szárnyaival gúzsba kötve, 
nem ököl, könnyed pihekörte, 
amelynek nincsen súlya, kivérző érce -  
átadta magát a nagy fehér magánynak, 
s nem bukik el, mert csak a bánat 
az egyedüli nehezéke.



T A V A S Z

Álltái az emberek között, 
mint ág, mely 
a törzséről törött le, 
mint az anyátlan gyermek... 
G ondoltam : 
más várt ma téged, 
e pillanatban 
más kezéből jössz te . ..
Eltitkolt fohászkodásom, 
bús, kimondhatatlan ének, 
dallamod oly rövid ideig tartott!

Csak állsz, a
lábad se toppan,
s a kezed felém se rebben.
Állsz, mint kő, ebben az 
őrült, nagy révületben.
De nem is kőből vagy te, 
éghetetlen fából.
És nem mosolyog rám az arcod, 
a tested valami titokba dermedt.

Állsz egykedvűen, szótlan,
mint csupasz fa a jégen,
nem keresel a szemed melegével...



V Á R A K O Z Á S

Ülök egyedül.
Figyelem, hogy a fáradt 
óra még mindig ketyeg.
A képzelet rám erőszakolt 
egy tájat, amelyben nem tudom, 
hogy mit tegyek...

Veled akartam
lenni csak, magamban,
mint rémületével a kisgyerek.
Azon tűnődöm, hogy
nem való hozzám egy angyal,
s arra gondolok,
hogy meghaljak-e,
vagy magamhoz intselek...

Veled akartam 
lenni, hallgatag, s nézni, 
hogy okos és réveteg 
kezed az élettel 
mit sejtet immár -  
amikor a beszéd is 
csupán egy gépezet 
műve -  s tudni, hogy ott 
kezdődünk valahol a kínnál...

Veled akartam 
lenni csak 
a csúnya táj ölén, 
amellyel nem tudom, 
hogy mit kezdjek...



Egyedül vagyok, és a nap 
e pillanatban épp letűnt, 
és a táj máris dermed...

Úgy érzem,
ami eddig történt velünk, 
minden-minden csak kezdet...





PAP JÓZSEF





versnyi 
tavasz 

nyitott szemembe 
zümmögő 

zöld 
és

zsenge
dal

már nyúltam utána 
de közénk csapódott egy rácsos kapu

a
zümmögő

zöld
és

zsenge
dal

kifolyt szememből



éppen hogy van
épp hogy betölti terét
idő
letört
darabja
magába
horpadt
moha ágy-ágyékán 
a meddőség súlya



léte 
magánya 

kőemlők közt önnön tején nőtt 
kopárság dermedő ölén 

terebélye födi talajtalanságát 
napon rést ütő szárny 

maga vetette árnyék 
feje alja 

időben 
kihívott 
halálát 
roppantja 
gyökereivel



B I Z T A T Ó

Letörtek a kemény szarvak 
Ne félj 
Ne félj 

Bimbó fakadt kezem alatt 
Remélj 
Remélj 

önmagámból kivetkezem 
Mit adsz 
Mit adsz 

Lepihenek a szemedben 
Ringatsz 
Ringatsz



B. SZ. GY. K É P E I  E L Ő T T

Miket rakosgatsz elém

A kezes világ mivé lett

Sokasodnak a táj útvesztői 
Láthatatlan pók 
Hálózza be az arcokat 
Fehér-fekete fantomok vágtatnak 
A tér szürkén összerezzen

Megtorpannak a szavak

Ami fölemel ami leejt
Nem látni már
A kéreg alá hatoltál
Az elevenjében jársz
Fehér éjszakák fekete nappalok

Elakadnak a szavak

Tapogatlak köztünk vagy-e még 
A megbolygatott űr száguldó tejútja 
Vagy virrasztásaid ösvényrengetege 
Egyaránt elragadhat 
Lúdbőrzik a szűk határú bizonyosság

Borzonganak a szavak



Belépek a bozót sűrejébe 
Vagy elméd hártyaszeletein járok 
A mindenséget szabdalja fel tollad 
És nem állhatsz meg a szívéig

Benne a megnyugvás magva.



S Z E M T Ő L  S Z E M B E

Mért ittál a fanyar borból 
Tudhattad ki abba kóstol 
Kihullik a gyermekkorból 
Haláláig ízlel kortyol 
Mért ittál a fanyar borból

Szájad ízét meg nem leled 
Kiköpted az anyatejet 
Kioltottad bölcsőhelyed 
Holtodiglan keresheted 
Szájad ízét meg nem leled

Ki orozta el világod 
Köldökzsinór nélkül járod 
Tíz körömmel kell kivájnod 
Nyomorbordák alól álmod 
Ki orozta el világod

Meg nem nyugvás fejed alja 
Könnyeidet kiapasztja 
Nem hullatod poharadba 
Jövődet már kés villantja 
Meg nem nyugvás fejed alja



V A R Á Z S L A T

Betűk
Erdejéből száll föl 
Tekinteted

Napsugár 
Szólongat 
Selyem szavával

Föloldódik 
Könyved okfejtése

Tenyerem 
Tévedt szemed elé 
Kis halmain 
Pihék könnyűsége

Lezárta pilláid

Egyikünk sem bírta

Kétrét görnyedve 
Sziklát feszegettem



A V E R S  S Z Ü L E T É S E
Rudolf Bruiinak

Egy sikoltásból 
(Vagy gerlebúgásból) 
Kipottyan

Gyámoltalan
Otthontalan

Ki teszi tisztába 
Ki veszi pártfogásba 
Mig szárnyra nem kap

Egy sikoltásban 
(Gerlebúgásban).



A K Á R  A S Z Ó L N I  K É P T E L E N

Akár a szólni képtelen 
Földi giliszta 
Mélyéből kifordítva 
S darabokra szabdaltan 
Rándul és vonaglik 
A képzelet akaratlan folyása 
Mígnem egy bölcs isten 
Vagy gyarló teremtmény 
Ú tját végleg elállja 
S kitapossa titkait 
Akkor megdermed az ég 
Akkor a föld se mozdul.



E S Z M É L É S
M. -L. King halálára

Elmozdult 
(Ha nem is esett le) 
Egy kő a szivemről. 
Látom : a szavakra 
Fegyverek felelnek. 
Jó je l!
Szavak, sorakozó!



V É G E Z E T Ü L

Lesz az utolsó lélegzetvétel 
Mely félúton elakad 
És összemosódnak szemedben 
Távol eső képei 
A mennynek és pokolnak 
Noha a jó t és rosszat mindenkor 
Állhatatosan szétválasztottad 
Minden szándékodban 
És mindenki cselekedetében 
Mert idejében kitapasztaltad 
Miből áll az emberélet 
Egyik pillanata pokolra szállás 
A másik mennybemenetel.



Z Á R A D É K

Egy talicskányi földet arrébb nem mozdítottak,
És pörölyt meg fogót sem ragadott egyikük se,
Mint városalapításkor Péter, az oroszok 
Borotvált képű, nyughatatlan és nagy álmú cárja.
És csikónak se fogták be őket, mint boldogult 
Apámat meg Vida Ilka nénit (aki úgy emlékszik: 
„Wekerle csinálta a zsilipet T ű it Istvánnal”),
Meg a velük egyívású, pobbára már néhai lurkót 
A kubikostalicska elé, napi tíz krajcárért;
Mégis az ő nevük díszlik itt, rangostul,
Mívesen bronzba öntve, a mű homlokzatán, ilyképp:

A Ferencz csatorna torkolatának Tisza-Földvárról Ó-Becsére 
való áthelyezése az 1894: III  t. ez. értelmében megtörtént

I  Ferencz József

Magyarország apostoli királyának dicső uralkodása alatt. -  

Építése elhatároztatott 1894. évben 
Wekerle Sándor ministerelnöksége és 

Gróf Bethlen András földmivelésügyi ministersége idejében. -  
Megkezdetett 1895. évben 

Báró Bánffy Dezső ministerelnöksége és 
Gróf Festetits Andor földmivelésügyi ministersége idejében. -  

Befejeztetett 1899. évben 
Széli Kálmán ministerelnöksége és 

Darányi Ignácz földmivelésügyi ministersége idejében. -

Pontosan lajstromba venni már aligha tudnánk, hogy kik, 
Hányán és honnan valók voltak a föld- és vasmunkások, 
Akik e díszelgő nevek közt meg sem említtetnek. 
írattasék hát oda utódaik záradékaként:

A
zsilipmű 

megkezdetett és befejeztetett 
A Tisza mente népének dolgos keze által.



T I S Z A
Hommage á Dobó Tihamér

Föveny-csípőid tapossuk, folyom. 
Kíméletlenül beléd túrunk.
Derekán a nyárnak: elnyúlt 
És meztelenül liheg a róna.
Te meg karcsúra apadtan 
Sompolyogsz meghunyászkodva. 
Ismeretlen jelekre bukkanunk, 
Rejtelmes rajzások nyomaira -  
Ahogy a halak némán elsurrannak, 
Ahogy a kagylók gyáván becsukódnak, 
A tiszaviráglárvák mélyedbe fúródnak, 
S érik mindegyik makacsul magában, 
Hog.y kinyíljon a tűző napsugárban, 
Hogy elpusztuljon egyetlenegy nászban. 
Hát így vagyunk, folyom, 
így vagy te szemérmetes:
Tavaszelőn is a vad áradásban 
Feszülő öledben rajzó bujaság van.

Mi meg álmodoztunk.



A F E L E J T H E T E T L E N

Holdudvar néma teréből 
Hajoltam fölétek.
Lent görögtél
Szemgolyói mélyén
Gyöngyházfényű törmelék között.
Tengelyébe merevedve
Takart el előlem
Semmibe záró szemhéjaival.
Megmaradt tekintete lyuggatja napjaim.



R E N D H A G Y Ó  H A L Á S Z Á S

Háló híján horoggal 
Próbálok szerencsét.
S csalétek nélkül.
Mégse túl ostobán 
És nem is elbizakodottan 
Dobálok e helyen,
Amit a mesterek messze elkerülnek.

Ahogy reményem, úgy nő a zsákmányom.



ÁCS KÁROLY





K É Z  A K I L I N C S E N

Nagy a kéz titka, 
amint mozdul, hogy intsen, 
vagy megáll a kilincsen, 
mielőtt benyitna.

ö t  ujj, öt furfang, 
s öt buta ügyetlenség. 
Barátnál boldog vendég, 
s egymagába bús rab.

Tudok-e kérni?
Tudok-e szépen adni? 
Ökölként odacsapni, 
és lenni tenyérnyi?

Kezemet nézem: 
az oldalamnál fekszik, 
s a halálnál is messzibb. 
Enyém és mégsem:

annyi a titka, 
ha idegenné horgad, 
kicsit vár, majd kopogtat, 
s az ajtót kinyitja.



V Á R O K

Mint a madár 
és mint a falevél 
könnyű vagyok most, 
várok.

Könnyű vagyok most, 
üres vagyok.
Leveszi kezét rólam 
a múlt.

De szívem szűköl 
és nyög a szájam 
és minél könnyebb 
vagyok,

ólomként nehezebbek, 
telt batyukként rám ülnek 
az üres, hosszú 
percek.



C S Ö N D  H E L Y E T T  V E R S

Verset kérsz tőlem, szépet. Tán szebbet, 
szebbet, mint maga a szerelem.
Pedig éppen most tartozom a csendnek 
egy hallgatással, mert a helyemen

mái zajos magam helyett fának, 
fának kellene felnőnie 
a némaságból, néma koronának, 
hogy a volt ember redőzött szíve,

s hangos hahókban berekedt verse, 
verse fölött legyen takaró.
Én visszafojtottam egy hosszú percre 
lélegzetem, s lábbujjhegyen a jó

alázat kútjához léptem. Néma, 
néma és súlytalan volt a vers, 
amit mondtam. De jöttél te, jöttél, s a 
versem kéred, és szerelmesre versz,

és kiáltozóra. És úgy csókolsz, 
csókolsz, hogy már újra rossz vagyok, 
nem látok bánatot a mosolyodtól, s 
az éjt szeretem már, nem a napot.

Rossz vagyok, s ha verset kérsz, a csendet, 
csendet nehéz verssel taposom, 
és amíg mondom százszor is: szeretlek, 
a vesztett némaság miatt nagyon



szépnek szeretném a szót. De mégsem, 
mégsem fér belé a szerelem.
Hordd inkább te, tízszirmú, szűz edényben, 
óvatosan, a két tenyereden.



L Á T O M Á S O K

Porrávált könnye lepereg: 
vegyétek el a szememet!

Jaj, kék a föld, sárga az ég, 
a falevelek feketék,

akár az ember arca, zöld 
udvarok árnyalják a bőrt

és alatta a hús fakó, 
mint a megvénült, lusta hó.

A reggelim: lila szalonna, 
szürke kenyér, lazán bevonva

rózsaszín vajjal, bordó mézzel, 
mint a rossz ecet nyers penésszel.

S iszom a tintaszínű kávét, 
csak iszom, pedig kiabálnék,

mert kék a föld és zöld a bőr, 
egy gyilkos nap sugara öl,

s megolvadnak a házfalak, 
rőt pocsolyákká om lanak;

sóhaj támogat roncsolt vázat 
és pirulnak a pinceszájak:



szén halványul, izzik fehéren, 
és szétesik, ha tovább nézem.

A higgadt érc foszló pehely, 
elszáll az űr szeleivel,

s iszonyú ernyőjét kibontja 
az érthetetlen halálgomba.

Fény vakít, a por betemet: 
adjátok vissza szememet!



K Ö L T Ő  I N K O G N I T Ó B A N

Az emberek között 
embernek öltözött.

Ha sírni kellett, sírt is, 
vagy nevetett, azértis.

Úgy lépkedett a földön: 
lépte se különbözzön.

Vigyázott, hogy a csókja 
ne legyen holdízű hóka,

se túl lobogó lángos, 
se jó, se rossz a szájhoz.

Csak a szemével volt baj: 
ködlött rajta egy sóhaj,

és tüzelt egy szivárvány, 
és tátogott egy sárkány.

Akárhogy is vigyázott: 
a szeme, szeme más volt!

Nyitotta vagy lecsukta: 
a szeme elárulta.

S az emberek között 
pőrére vetkőzött,



s ha sírni kellett, nem sírt, 
és fölnevetni sem bírt,

s úgy lépkedett a földön: 
léptével különbözzön,

s úgy csókolt, hogy a csókja, 
akár holdízű hóka,

akár lobogó lángos, 
de jó, de rossz a szájhoz.

S a terek és az utcák 
biztos jelekből tudják,

s az általa érintett 
küszöbök és kilincsek

kiáltják, nyikorgó, zörgő 
hangokon: itt járt a költő!



T A N Ú

Mögém kerültek a bő álmok hangos 
Bukóvizei és a vér szelíd 
(Mert értelmetlen) csínyei a szívvel 
Épp most tanulom, hogy kell egyedül 
Egy szál élettel testemen (a mához 
Elég közöm van így is), vértanú

Hazugságok közt hordanom tanú
Nélkül kinyílt szemem. Pedig a hangos
Színeket, édes árnyakat a mához
Alig hasonlító halál szelíd
Iszonyata fejti meg egyedül
Bármit szippant fel szomjas spongyaszíwel

A látás partján álló, mert a szívvel 
Más rendelések bírnak: a tanú 
Szenvedély, talán, s az se egyedül 
Ameddig a füvek növése hangos 
S a madár röpte nem éppen szelíd 
Intelmeket továbbíttat a mához

Tanulok hát. S azt már tudom, hogy mához 
Egy mám van csak, hogy próbáljak jószívvel 
Leszámolón, akaratos-szelíd 
Gépek gyanánt örülni, hogy tanú- 
Voltom nem ment fel (míg élek) a hangos 
Vádtól, hacsak nem állok egyedül

A roggyanó ég alá. Egyedül?
Ne higgyétek, hogy bátorság ez. Mához 
Tartozni annyi, mint futástól hangos



Lihegéssel és zakatoló szívvel
Vallani és tagadni, a tanú
Joga szerint, s nem szégyellni szelíd

Fogcsattogást se. (Már amily szelíd 
A lenyelt falat és az egyedül 
Hagyott gyerek.) Nem is lehet tanú 
Őszintébben hűtlen -  vagy hű? -  a mához 
Akármit szól szívtelenül és szívvel 
Bűntől néma és tisztaságtól hangos

Se gyáván hangos, se hősin szelíd 
Szigorú szívvel állok egyedül 
Vallató mához idézett tanú.



V A L A K I  V E R S E T  O L V A S O T T  
Thurzó Lajos emlékének

Valaki verset olvasott. Azután letette.
A fedőlapon egy név. Meg se nézte. Elfelejtené úgyis. 
Egy költő. Valamelyik. Nem ismerheti mindet.
Aztán fölkészül. Kalapot vesz. Begombolkozik.
Senki se mondaná, hogy verset olvasott.
Megy az ismerős utcán. Kétoldalt fák. És semmi. 
Tavasz van. Süt a nap, mint harminc vagy negyven éve. 
De ő csak áll. Néz. Csodálkozik.
Minden dolog más. Új. Ismeretlen.
Megdöbben: hol volt negyven évig?
F a : mondta és semmit se gondolt.
Most látja: hámlik a vörhenyes kéreg.
Süt a nap, mondta, s azt hitte, úgy van.
Pedig nem is sü t: loccsan és csilingel.
Tavasz van: mondta. Azt hitte, elég ennyi.
Pedig oly sok dolog teszi a tavaszt:
Illat párolog puhán. Zeng az ág.
Szaporodik a felhők fehér gyapja.
Kék hátú bogarak finom lába csoszog.
Fa, nap, tavasz: oly különös a föld.
Az ember megy. Kalap, kabát, karóra.
Senki se mondaná, hogy verset olvasott.
Csak a szeme révedezőbb talán.
A lépte lassúbb. Mi történt vele?
Töpreng. Keresi negyven évét.
Találgatja: ki is volt az a költő?
Nem nézte meg jól a fedőlapon...



Ö N A R C K É P ,  F É L H O M Á L Y B A N

Nem is fej ez, egy rejtett csillagrendszer. 
Bolygó gondok, gondolkodó agyag: 
züllött kozmosz a homloka alatt.
Valami valahol megindult egyszer,

és most görög, gyorsuló kerekekkel. 
Őrület viszi, szerelmes harag, 
s majd valahol szelíden fönnakad. 
Akármi ez, mit bánom én, de nem fej,

nem emberarc. Forduljatok el tőle 
kíméletesen, nehogy arcotokban 
magára véljen ismerni; hiába

húzódik majd szánnivalóan dőre 
mosolyra pár félbenhagyott vonása -  
akkor jön rá, hogy mennyire valótlan.



M O T T Ó

Mire rájönnél, hogy ki voltál, más vagy 
Vagy tán nem is vagy, kósza látomás vagy 
Kóróba nőtt vidéki állomás, vagy 
Bedőlt tárna, elhagyott kőrakás vagy

Mégis vagy és ezt nem adhatod másnak 
Mert akik élnek, magukra vigyáznak 
Akik meghaltak, örökre megállnak 
És aki áll, egy ideig még várhat

Ha rád vetődnek szörnyeteg vas-árnyak 
Új fűrész alá nyesegesd a fákat 
Micsoda békés, mézszagú vasárnap 
A forradalmár kertjében kapálgat



M A T U Z S Á L E M  P É L D Á I

1967 július második felében egymás 
után hat nagy költő halálhíre fu to tt 
szét a világba. Összesen több mint 
fé l  évezredet éltek, s mindegyikük 
mögött legalább ötvenesztendős írói 
múlt állt; öt nép gyászolta bennük 
legnagyobb nemzeti bárdját.

Hat nagy öreg hullt le egymás u tán ; 
ez a július véneket arat.
Nem lesz elég már, gonosz kerítő?
Ilyen silány mókára fanyalodsz: 
reszketeg, ősz fejekre tapodni, 
elszaggatni a roggyant inakat, 
próbaként: van-e még bennük vér s velő? 
Megalázni a legjobb tanítókat, 
a hosszú élet agg mestereit, 
nehogy elhiggyük, amit úgyse hinnénk, 
hogy testi létben is elérhető 
a halhatatlanság ritka csodája...
Vagy tán ők maguk akarták volna ezt? 
Elbuktak önként, hogy így jáijanak túl 
a szórakozott inspektor eszén, 
s bebizonyítsák: élő múmiából 
lehet még mindig fájón friss halott!
És hogy sosincs befejezett életmű, 
míg a költő él -  a választás övé, 
s halála is csak jól választott példa: 
az elért s túlnőtt nagyság zord példája.
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K Ö Z H E L Y E K  A H A L Á L R Ó L

A nap végül lemegy 
és megcsunyul a föld.
Én is halott leszek, 
mint azelőtt.

Nem emlékszem, milyen 
az a csúnya halál, 
azt nem láthatja szem, 
mondhatja száj,

csak annyit tudsz -  azaz 
nem is tudod, csak úgy 
benned van (tárna vagy 
vak alagút) - ,

hogy künn a dolgok ép 
arca, bévül, makacs 
tömbben, alvadt, sötét 
test, az anyag

formátlan tömege, 
a betelt tartalom, 
melyből se ki, se be, 
bár mi haszon

a szökésből: hisz ott 
még nem is helycsere 
a mozgás -  embriók 
szörny ösztöne:



élni, ha falva is, 
rágni a méh-falat, 
élni, hogy légy: hamis 
tapasztalat -

és csalni sem lehet, 
éppúgy nincs, ami áll; 
hát mit kezdjek veled, 
hülye halál?

A nap megint lement, 
és még csúnyább a föld. 
De bennem cseng a csend, 
mint azelőtt.



G Y Ö K É R  ÉS S Z Á R N Y

megtehettem már jó  darabot út 
közben ezt egyébként is csak a lépés 
sel mert távolság jelzi és nehéz 
zé váló lábunk számítja át ember 
erőre (HP -  HUMÁN POWER) gyökér 
zete már-már megfogódzik a szárny

csonkok bokatájt kizöldülve szárny 
csírák lesznek beférkőznek az út 
burkolat alá fordított gyökér 
szőrök finom csapdái közt a lépés 
vakon tapogat a tar idő ember 
telen tájain előre nehéz

kés botorkálás ez s hogy még nehéz 
kesébbé tegye ím szapora szárny 
csapásokkal suhan szemközt (REMEMBER) 
az emlékezés keresztezi út 
já t s a szofista teknősbéka lépés 
hossza máris oda vérben gyökér

ző képzelet idézi a gyökér
evő ősök emlékét a nehéz
súly bajnokait könnyelmű ballépés
re csábító denevér- s lepkeszárny
páros kísértését az alagút
fúró giliszta-lét álmát az ember

szabású jövőt és koravén ember 
kéit (HOMUNCULUS) édesgyökér 
tagjaikkal vékony nyakon rézsűt



lecsüngő fejjel melyben a nehéz 
kór rángásai bújnak jaj a szárny 
szegettnek példája ragadós lépés

ről lépésre messzibb s lépésről lépés 
re közelebb az út vége hol ember 
álarcunkat letépik s újra szárny 
nyá alázzák szárnyunkat és gyökér 
ré gyökerünk megszűnik a nehéz 
kedés kibékül utassal az út

Bármeddig tart az út akárhány lépés 
választ el nehéz céljától az ember 
szárnya gyökér és a gyökere szárny



FÉL SZ -E ?

Van egy szó. Távoli, de érthető.
Lejtése lágy. Lágyan ereszkedő.
Kádból kilépő gyermek. Kissé reszket. 
Mintha éppen most mondanád: Szeretlek. 
Mikor is mondtad? Mondtad. S ez elég.

Félsz-e még?

Van egy íz. Nyers és édes. Fiatal.
Rám tör. Hirtelen nyári zivatar.
A nyelv emlékszik. És szenved. És boldog. 
M intha éppen most ízlelné a csókod. 
Mikor volt? Volt. S ezért örökre meglesz.

Félsz-e még, kedves?

Van egy forma. Szobor, de eleven. 
Mindenütt látom. Karc a szememen. 
Kőből kivésem. Agyagból tapasztom. 
Füstből fodrozom. Az egyetlen Asszony. 
Volt, van és lesz. Rajta az idő széttör.

Félsz-e még, kedves, az öregségtől?



G L O S S Z A

A forradalmár kertjében kapálgat; 
süllyed a kert, árboca kapanyél.
A fölperzselt ősz füstjelei szállnak, 
a csatateret belepi a dér.

A csatateret belepi a dér, 
a fölperzselt ősz füstjelei szállnak. 
Süllyed a kert, árboca kapanyél: 
a forradalmár kertjében kapálgat.



M E N E T R E N D  D I C S É R E T E

Láttam a mozdonyt. Fegyelmezett kény.
Dühödt engedelmesség.

Látszólag minden kar, szelep, dugattyú 
simán végzi kiszabott dolgát, 

simán, azaz aggály nélkül, még pontosabban: 
szenvtelenül.

Dús olajban közönyösen siklik tova 
a vas-test, 

s egyenletes zakatolássá állnak össze 
a rejtett kis remegések.

Aki ért hozzá, mosolyogjon most rajtam ; 
hideg szakértelemmel vizsgálja fölül, 

mi nincs itt rendjén, 
nevessen ki oktalan borzongásomért; de én 

ezt a szörnyeteget ölni láttam !
Illetve nem is: a gyilkosság után, 

ami még rosszabb.
Pár másodperccel a tett után, amikor 

a bűnös már szökésre gondol, 
de múló gyengeség ejti rabul: bárgyún 

mered áldozatára 
a legedzettebb is; ilyenkor követi el 

a végzetes hibát: 
drága pillanatokat veszteget, kapkodva 

igyekszik eltüntetni a nyomokat, 
s épp ez árulja el (lásd

a tökéletes bűntény elméleteit) -  
akkor dobbant elém az útkanyarban.
Ahá, a déli, gondoltam, szórakozottan 

órámra nézve,



s már el is dübörgött, közvetlenül 
az arcom előtt: 

dús olajban közönyösen siklott tova 
a vas-test, 

s egyenletes zakatolássá álltak össze 
a rejtett kis remegések...

Közvetlenül az arcom előtt. Megszokott 
látvány volt egyébként: 

a város központját szelte át akkortájt 
a pálya,

s naponta többször is -  szabályos 
időközökben -  

megrengett talpunk alatt a föld, 
vagy a szobapadló; 

óránkat igazítottuk a vonatokhoz. 
Közvetlen az arcom előtt, mondom. 
Fölnéztem, láttam, s már el is dübörgött: 

dús olajban, s a többi, 
egyenletes zakatolássá, s a többi. 

Amott meg, egy sarokkal odébb: csődület, 
vér, sikoly, s a többi.

Fiatal lány volt, azt mondták, én 
nem láttam, 

én emezt láttam, a gyilkost, 
s tehetetlen dühömben az öklöm 

ráztam utána, 
de már messze járt, a hídon dübörgött, 
nemsokára a következő állomás váltóin 

kattognak kerekei.
Ahá, a déli gyors, mondják majd ott is, 

órájukra nézve.
Pontos, teszik hozzá, akik ismerik 

a menetrendet.
Itt meg? Oszlik lassan a csődület, 

valaki még a ponyva alá pillant,



valaki morfondíroz: sietett szegény, 
vagy tán nem sietett eléggé, 

hogy épp itt és most rántsa magához 
a pontosság szörnye.

Jó, ne folytassuk, hisz ez már 
kész melodráma; 

mentsük meg legalább ezt az egy 
ismeretlen hullát a sakáloktól.

Azt sem bánom, ha elfelejtjük 
egészen,

utóvégre majdnem semmi sem történt 
ahhoz képest, 

ami eddig is, azóta is, óránként, 
percenként történt és történik, 

menetrend szerint és menetrenden 
kívül, még inkább.

Magamnak is csak arra kellett 
ez a kusza kis emlék, 

hogy elmondhassam a menetrend 
dicséretét, 

s hogy -  sokkal bátortalanabbul -  
mintegy vigasztalásul 

föl jegyezhessem: olykor néhány kiló 
hús, csont és velő is kell, 

hogy dús olajban közönyösen sikoljék tova 
a vas-test, 

és egyenletes zakatolássá álljanak össze 
a rejtett kis remegések.



FEHÉR FERENC





H A R C

Kegyetlen böllér dobd el a késed 
Ne csontozd le az ujjaimat 
Fekete tőkén halk remegések 
Hagyd meg nekem az ujjaimat

Kegyetlen böllér mutasd a késed 
Tanítsd meg ölni az ujjaimat 
Fekete tőkén halk remegések 
Táncoltatják az ujjaimat

Kegyetlen böllér villantsd a késed 
Próbáld hát elvenni ujjaimat 
Fekete tőkén halk remegések 
Csonkjai valaki ujjainak.



T IS Z A -P A R T I V A L L O M Á S O K

12.
Virág, mivé lettél?
Világ, mivé tettél?
Mit érhetsz magad?

Tested vájt fűzfateknő, 
sorsod magába rejtő... 
Terülj hát hanyatt!

Volt egy nagy tartozásod, 
a mindenhez-tartozásod; 
még sincsen hazád...

Innen már ki nem marnak, 
itt már rothadni hagynak; 
ez végleges hazád...



B Á C S K A I T Á JK É P

Tarlók közt szikrázó betonút, 
beleszalad a nyárba.
Kétoldalt elhagyott asszonyok, 
egy-egy hókarú nyárfa.

Úton kisfiú mendegél, 
mezítelen a lába.
Föntről, az égből épp olyan, 
mintha egy helyben állna.



Az én falumban feketével húzzák el a házak alját 
és ősszel szárat raknak a döngölt vertfalakra.
A falverők harangszókor szélvédett helyre, faltövébe húzódna 
és súlyosan kanalazzák kék, bordó bögréjükből

a fokhagymás leves 
Az én falum nem is az én falum, hanem a négy évszaké, 
mert egész éven át más sem téved erre, 
csak a tavasz, nyár, ősz és a tél.
S én el-elmaradozom, csak néha, színházba megyek haza, 
s csak emlékeimmel lebegek falum fölött, mint az idő. 
Ebben a faluban élt apám, öregapám és annak apja, 
de egymással csak virrasztásokon találkoztak, 
öregapám fiákeros volt, az apám dinnyebosztányos. 
őregapám ritkán evett dinnyét, s apám ritkán ült fiákeron 
A dinnyét már három év óta piacon veszem, meg is kopogtator 
ahogy apámtól láttam kisgyerekkoromban. S nemrég, 
ahogy hazautaztam, az állomáson fiákerra ültem, 
mert sár volt, és aztán csak kapkodtam a szemem, 
mert a járdáról szemembe nyilaztak a vádló pillantások.



Nyirkos, szűk utcamederben elsüllyedt világ: 
rozsdás pléhdoboz -  régi villamos.
Vesztegel lyukasan. Az üveg mögött meredt szardéniák -  
rég meghalt utasok.
A part: szurtos bérházfalak.
Lengő plakát.
Lemondott koncert.
Bánat,
melyet a bácskai ég vizének 
lusta hulláma mos.



A R A N Y K A C S A

Aranykacsa a jégen 
Jobb volt neked a vízen 
Nád rejtett réti szárnyék 
Susogó szép világvég

Felhőfodorrá váltál 
Földi hazádra vágytál 
Lennél kalász a pártán 
Úszó arany szivárvány

Lettél magadnak oltár 
Mégis másért lobogtál 
Olvadt aranyban márvány 
Mégsem mégsem szivárvány

Rangosabb hét királynál 
Várt sosemvolt királylány 
Voltál tündöklő fácán 
Mégsem mégsem szivárvány

Voltál mindig csak voltál 
Ez itt a végső oltár 
Dermedt jég már a vermed 
Arcodon patkók pengnek

Aranykacsa a jégen 
Szivárvány hét színében 
Csillogtassátok úgy ni 
Ki tud nagyobbat rúgni



D A R U -B A L L A D A

Áll egy szép gém 
feneketlen tóban ; 
vár rá hét rém 
birkaitatóban -  
Szállj, daru, szállj!

Száll egy szép gém 
végenincsen égen; 
vár rá hat rém, 
meg is halhat éhen -  
Várj, daru, várj!

Vár egy szép gém 
kémény tetejében; 
füst száll, öt rém 
fonja körül éppen -  
Szállj, daru, szállj!

Száll egy szép gém, 
szél röpíti régen; 
vár rá négy rém, 
közöttük a szégyen -  
Várj, daru, válj!

Vár egy szép gém, 
se napja, se éje; 
három csúf rém 
soha el ne érje -  
Szállj, daru, szállj!



Száll egy szép gém, 
erdő közepébe; 
ráfúj két rém : 
magánya, emléke -  
Szállj, daru, szállj!

Száll egy szép gém 
kuruttyoló rétre; 
rétnek tükrén 
csak önmaga képe -  
Várj, daru, várj!

Gubbaszt egy rém 
se földön, se égen; 
ő a hét rém, 
halt volna meg éhen -  
Vén daru, vén...



Az utca megállt. Kép a templom után. 
Kontyok. Villás bajuszok. Hetykén rám néz 
a potykaszájú, hangja-vesztett násznép.
A vőlegény fehér kesztyűt fog sután.

Dús olasz csipke a menyasszonyruhán. 
Bodorított kis koszorúslány. Épp 
nagyot kortyint egy hosszú-flaskós hátvéd. 
Árokszélen sír a kendős délután.

A kép gazdájával zárul a keret:
Násznagy. Hordó has. Jól működő belek. 
Az örök emlék lencséjébe mered...

Fölötte tintaceruzával csillag.
Egy boltajtón sallangos ostorszíjak. 
(Ezerkilencszázhatvankettőt írnak.)



V Á SÁ R

Hámját eltépve vágtat egy büszke 
vasderes; a szügye csupa tajték -  
sátrat rúg, csiszárok között csap szét, 
csak hogy élve ne jusson kezükbe.

Ágaskodik, fúj, nyerít, de szűkre 
vonják a kört. Hiába harap, tép: 
a pányvát rávetik. Mi marad még? 
Utolsót lobban sörénye füstje...

Száját a zabla sebesre vérzi.
Eladták! megalázták í -  Már érti... 
Most halálos vád. Horkanó férfi.

Hever a vásár porában, hörög; 
bevert, ziháló bordái fölött 
értetlen társak -  heréit csődörök.



E S Ő V Á R Ó K

ő k et nézem, a rézarcú, vén szülőket, 
őket, mikor már minden lélegzet nehéz; 
szemükben a vész paraszt-bölcs egyenletét, 
amint odavág a pörkölő időnek:

-  Ha más nem, hát a holtak karmai nőnek! 
s máris átgyöngyöz rajtam ez az egész 
korokat hűsítő, bűvös védekezés;
befog ez a szemöldök-sátras tetőzet,

melynek tejfényű ablakán úgy borong át 
az örökegy remény és testvér szorongás, 
amint csak ember hurcolhatja gondját;

s a homlokukról alácsigázó rácsok 
föltérképezik a gazdátlan világot:
-  Csak innen közelíthetsz, innen, hazádhoz!



Lovasok közt kengyelfutó 
Legyél inkább földönfutó 
Nap-agarak meghurcolnak 
Zord böllérek felkoncolnak 
Mi vigasztal hát még?

(valakivel egyazon kengyelvastól vérzek 
valaki önnön fájdalmában ért meg 
valakit a napok épp így felnégyeltek 
valakiben épp így otthalnak a versek 
valaki épp ilyen törzsevesztett sámán 
s önnön erét metszi pipacsszín oltárán...) 

Szentivántűz megperzselte 
Haja hulló szalmapernye 
Kígyókkal alszik 
Szeme elpatakzik 
Mi vigasztal hát még?

(valaki a kenyerét még megfelezi vélem 
valaki nem tagadja soha meg a vérem 
valaki ha fejem nem fektetem rajta 
akkor is csak hószín párnám simogatja 
valaki az életem tanúja 
s akárcsak én -  nem kezdheti újra 
két karomban hogyha egyszer el is fárad 
valaki mindhalálig ott érzi a lázat 
felhővonulásom jó szemei látták 
tengerparton erdőn utcán ő kiált át 
ahogy ki sem ismert -  ismer fiatalnak 
s utánam hal ahogy egyhitvesek halnak 
mikor senki sem vár ő még mindig vár rám . 

Hidd hát és halj bele sám án!



Asszonyok királynője, jó  rózsaágunk, 
meggyötört minket a tipró alázat; 
jegyesei a sorvasztó halálnak -  
egy jó szóra, egy simogatásra várunk.

Ami földi szép van, engedtessen látnunk, 
mert ki mint szüzet választott magának, 
ősz hervadásunk az csúfolja m ásnap... 
Hűséggel legyen urunk és királyunk,

ne kelljen holtig szemlesütve járnunk; 
ágyunk tisztelje, ha ágyékunkra ráunt, 
hetedíziglen fáj méhünkben a vágyunk,

ne legyünk hát cédák, hogyha el kell válnunk, 
kit kedvelünk, azzal kelljen hálnunk, 
szép sziromként nyíljon szét a lábunk...



G Y E R T Y A L Á N G

Laboda libegő tánca, 
eszterlánc egyszervolt lánca, 
krajcárnyi mesefa-lomb;

csalóka vertarany tálca, 
álmaid lidérces mása, 
aranytón fekete rönk ;

léleknek eleven álca, 
emlékek cincogó nyársa, 
liliom-gyökerű csönd...

Csillagok földi kis társa, 
s mire lehetne fáklya -  
lehelet-elfújta csonk.



N A G Y A P Á T I K U K A C  P É T E R  
Á T V Á L T O Z Á S A

Pingált szobák rózsái alatt a vályog! 
Házaljak gyászcsíkja: fekete béklyó!
Fehér falú házak nyárdéli tébolya!
Részes kaszák erdejében kivirágzó ecset!

Fekete kalapok -  templom u tán ...
Kötelek. Harangnyelv. Galamb.
Zsíros ebédek felszálló füstje.
Zokogásodtól rázkódó torony!

Boltajtón: bél, ostorszíj, rafia...
(Délutánok nyikorgó kripta szárnya!)
Rád meredő hurkatöltő-gépfegyverek! 
(Melyik boltban vetted a festékedet?)

Banyakemencék. Hódunyhás képeslapok. 
(Lópatanyomban lóhúgy aranyjege...) 
Sürgönykarókkal üzenő Itália!
(No, Péter, hogy ityeg a fityeg?)

Boros búcsúsok közt árokba rogyott kereszt! 
(Nyers fű. Ájtatos bogarak. Fuvallat.)
Egy messzi szállás: Tahiti párája rezeg!... 
(Amiben fogóztál -  hol a gyökér?)

És ismét a dűlők. A nyitott-ég magány.
Fönt: Csontváry szemgolyója -  a Nap!
S távol madárijesztők, a Függetlenek.... 
Köztük a Szajna-parti ügyes -  a Finánc!



Bújtató fészerek. Láncán vergődő kutya. 
Cséplőgép-akt. Meredt bikák: 
Gyertya-ujjadból lobbantott viasz-világ! 
(Amit meg nem festettél, hova tetted?!)



A G Y A G

Fájdalomtalan mélységek 
csigás halcsontporos őshüllős üledéke 

tavak lagúnák folyóágyások padmalyok és sírgödrök 
fájdalmakat elnyugtató ősvánkosa 

lánckapcsolódású ásványok 
kristályrácsos titoknémasága 

lehúzó utolsó ágy és végső fölismerés 
istenek meg vézna karú kisgyerekek álom-gyuracsa 

nap-lángba magma-kemencébe visszavágyódó 
öntudatlanságunk 

az őslény-eszmélés víz-oxigénjét 
csak ezerfokos izzásunknak visszaadó makacsság 

örökkévalóságba meredt arcunk 
egyetlen átváltozási lehetőségünk 

Agyag

Teremtés képlékeny csodája is 
bunkózó szőrös kart 

kőkést szorító ujjakat 
szelíd játékosságra rávezető ámulás 

halálba gémberedett gyerek-kezecskékbe 
babát sípot lovacskát elhelyező hit 

a továbbjátszás lehetőségének agyag-hite 
pannóniai nirvánánk mészberakásos csonthamuja 

meséink griffjeinek röpte keleti urnákon 
lovak meg bikák gőzölgő vére görög templomok táljaiban 

római sírok agyaglámpásainak kocsonyás olaja 
korallvörös terra szigillaták szamoszi békéje 

asszír mázas téglák 
lépcsőzetesen égbe fölvezető álom-létrája 

keresztes vitézt homokba rogyasztó rodoszi korsók bora



hit megnyugvás álom és lelkiismeret 
lánckapcsolódású genezise 

Agyag
Pápua gölöncséredények feketéje 

mezőtúri fazekasok füsttel égetett gyásza 
fénylő földhöz verdeső azonosság 

kőkori sírok festett agyagedényeinek 
svájci cölöpépítményeknek 

alföldi parasztházak festett falainak 
vasoxidja 

fénylő földhöz verdeső azonosság 
egyazon leheletre vágyó 

Agyag

Fehér és kobaltkék 
tulipános izzású kályhák hamvadhatatlan tüze 

narancsszín alapon kék rozettával 
kék alapon levélékítménnyel díszített címeres tálak történelme 
kislányderékról lehulló ruhácska látomás-karcsúsága 

székely bokályok 
ónmázas edények átlátszó szitakötőszárny-sárgája 

mérgező rézzöldje 
mangán-ibolyája 
virágbokrétája 

szegfűje 
harangvirágja 

leveles szőlőfürtje 
kancsók kupák korsók bögrék és köcsögök 

tengericsiga-suhogású öblössége 
béke képzetét őriző törékeny csoda 

Agyag

És asszonyujj varázstevése 
vízmélyből támadó rémekkel szelídítő játék 

kétszer tűzbe rakott álom-próbatevés



sámános anyafurfang 
a kisgyerek álmát riasztó képzeteknek 

ólomöntéses alakzatba dermesztő furfangja 
a halálig-j át szád ozás tűzláng lehetősége 

a máz pórusokat jótékonyan eltömő 
vigasz-kenőcse 

néma kicsinyek mécsláng-értelmének 
táplálása

a fájdalomtalan és hangtalan anyag 
tapintható simogatható téphető gyúrható érzékletessége 

asszonyujj varázstevése 
Agyag





GULYÁS JÓZSEF





G O N D O L A T O K  A V E R S R Ő L

A vers égben szétporladt madársereg,
a vers kérdés az öregekhez: mi üt ki éjjel
a hónotok alatt, ti drága szótlanok?
a vers valamin túl lenni már,
tükör, melyből visszanéz velőd,
a vers egy molypille plasztikus lendületei,
a kozmetika leleplezése,
a vers: mondj egy hasonlót,
a vers merőleges vetkőzés, olajerek kitapintása,
a homály piszok, szemét,
a gőg elhullt görény a versben,
a vers egy név, mely nem ju t eszembe,
keresztbe tett szalmaszál a tankok előtt,
a vers kancsóba ölt virág,
a vers mikor anyám megtér a kertből
s körülrajongják szárnyas barátai,
a vers a szavak fényudvara,
fehér halcsomó villantva feneketlen távolokat,
mit nem lehet, de ki kell mondani,
szóval a lehetetlen,
a vers a katona tolózárra száradt édesgyökér ujjai, 
a vers hogy az elvtársak a télnek is 
a felületét ismerik csupán, 
nevetséges dolgokat vallani, vers ez is,
Verlaine s Mallarmé
hűvös, mint egy ünnepi kápolna,
sírásig meghatnak a századelő faragványai
s a bonyolult örömök, csipkék,
ma mindenki a csillagokat piszkálja,
csillag, angyal, harang
s a többi becses szemét,



a semmi ügyes rendezgetése 
a drága fehér hártyákon, 
a vers a hiány összege, 
nulla fok alatti létezés,
de az is, mikor az ujjamon megszorult gyűrűtől elájulok,
a vers a tűzszerszám megbecsülése,
a rádiumként párolgó eleven hús,
petyhüdt vitorlák, zászlók szele a vers,
az idő koreográfiája,
a vers fogódzót találni
egy sima meredek falszakaszon,
a keserű öröm,
mikor beülsz a megvalósult rimbaud-i virágszékbe
vagyis elvtársad autójába,
mely nyomban hordszékké változik,
a vers inak szakítószilárdsága,
reménytelen ügyeket kezdeni,
hinni a véletlen kiszámíthatóságát,
a verssel minden szilárd alakja felé siet,
a vers mégis folyékony,
semmi kemény nem tarthat számot érdeklődésére, 
nincs okom hinni benne, 
utazom felé egyre hitetlenebbül, 
gyalázatosán, elpusztulva az úton, 
melyen magamhoz s tengerhez érkezem el, 
mint kitanulhatatlan foglalkozást 
hagyom félbe egy napon, 
a vers: ég,
annak árnyéka inkább, hasonlata, 
mindig valami más, 
a vers annak a fájdalma, 
hogy illat helyett virág, 
virág helyett szavak, 
a vers mindig valami más, 
ott ér véget, ahol kezdődik,



a kút s a ház közt félúton, 
ha van, ott találod a verset, 
mert a vers folyékony, 
mint a víz
vagy a sűrűbb folyadékok: kő, fa, hó.

Akit a vers fel nem ébreszt, 
felköltheti-e a föltámadás?



I D I L L

tá j: gyűrt ágynemű 
türemléseiben virág 
gyík kőre majszolva 
feje dióként megtörve 
vagy kinyomva 
mint érett gyümölcs 
cipősarokkal 
vagy élvezetesebben 
még élvezetesebben 
lehetetlen megmondani 
lehetetlen kiolvasni 
akár a nyúlcsontváz 
apró csont-betűit 
a szik sórétegeiben



K Ö Z E L  A F É L E L E M H E Z

„Az élet csak addig enyém, 
amíg árthat,"
(Apokiif mottó)

Lányi Ernő

Meséli a tekesport-tudósító:
Lányi Ernőt is
bútorozott szobából temettük el.
Ott bent a sarokban, 
ott élt, egérrel fiókjaiban.
A fájdalom túllépte határait, 
magasról hoztuk le, 
limlomon át,
idill terjengett a levegőben, 
okádták a rózsák.
Gyakran faképnél hagyta a várost, 
senkinek sem tudott úgy 
lemenni a nap.
Egyszer beállított hozzánk 
megkövült sátorlap-kabátban, 
esett az eső,
láthatatlan nyereségeiről beszélt, 
az egész olyan volt, 
mintha egy régi nap 
megismétlődött volna.
Kolbászszag derengett, 
a csendben akkor valaki 
kinyitott egy fiókot, 
egér ugrott ki, 
egy nő felsikoltott.
Később poharakat osztogattak, 
jókedv lappangott,



egy hölgy nevetett, többször is.
Nehéz volt elviselni
azokat a nevetéseket,
nehezebb, mint a gyöngysort a nyakán.
Mesélik, üléseken gyakran
megkérdezték tőle: jelen van-e.
Emlékszem, akkor még
a babért is bérben tartotta.
Dallamokat forgatott fejében
s egy lakást,
melyet majd ő húroz fel
s ügyvédek lakásához stimmeli.
De üresen húzta vissza kezét.
Mint finom kelme, akadt pillantásomba
egy kép a falon,
zab hánykolódott,
alatta edények mélyén meggyűlt
piszkos, ragadós fény,
agyontört ruhák,
az egész olyan volt,
mintha egy régi nap
megismétlődött volna.

Ott fönt a sarokban
ott élt, közel halálhoz, félelemhez.
Nehéz volt feljutni,
limlomon át
törtünk hozzá utat,
a csönd árnyékában,
a csend sötét hajtásaiban
pömyeszín macskák
s mint szűk térben kristályok,
egymásba nőtt
gyanús alakok halmozódtak,
szemük vérhálós daganata



forgott lassan a félhomályban, 
ahogy fölfelé mentünk 
nagy-nagy időközökben.

A sarkokban gyűrt homály, 
valamelyik fiókban 
házikolbász heverhetett, 
mint egy ritka virág.
Mely szagával versenyezhetne, 
nincs olyan illat.

Magáról hoztuk le, 
limlomon át.
Soha olyan illat, 
soha fájóbb távozás.



F A L I Ó R A

magára maradt gépezet 
üres körökben lépeget

súlya idője leakadt 
s áll mozdulatlan 
ég agyvelő húsromok 
vakító csöndje abban

korsók gömbölyű hasa 
vörhenyes acélszelet 
függőleges halottak 
szakállban rémlenek

körben bomlás-glória 
néha robbanó fények 
villantják ágbogát 
szorongás gyökerének

kering értelmetlenül 
őszbe magába mélyed 
kerekeiben nincs idő 
s fordulataiban élet



T E  G Y Ű R Ű Z Ö T T  S Z Á R Ú  L I L I O M

Te gyűrűzött szárú liliom, 
a dermedt ég eleven szeme 
és szíve,
a kékségből kiölhetetlen, 
csöpp égi mag,
ki a gyászolók szemét fényesíted, 
mint szél a csillagokat, 
ereszkedj le a párkányokra, 
a délnek óráiban 
hová arany zuhog, 
ereszkedj le, mert elhasadok, 
ereszkedj le, ajándék, 
krisztusi türelmünk jutalma, 
nélküled a tavasz 
nem tud kiválni érceiből.
Suhanj a tenger felett, 
kietlen tájakon át, 
nyomodban pillant a nárcisz, 
tengerbe hullt vetés 
írmagja, eleven gyöngy, 
vérhálós göröngy, 
pottyanj le udvaromba, 
megkövesedett itt a tél, a jaj, 
megkövesedett a sírás, 
robbants orgonát, fehéret is, 
akkorát, mint az öklöm.

Siess pici torkodban 
a csiszolt délövi arannyal.



Hozd a csőrödet hamar, 
éles kis csőröd nélkül 
bimbóban marad a május.



V É G R E

Végre kimondhatod, 
váratott soká: 
van honnan szökni, 
de nincs hová.



H I N G A

Földmélyi süket múzeum.

A múlt borul ki itt az ekék alól.

Csontok lobognak a tájban.

Réteges barna rakodás.
Meglékelt s beforrt némaság, titok.
Jönnek az ásók, elvonulnak.
Ó, hol e csend gyökere, magja!
Látom vissza az időben:
kis hajas, lompos tatár lovacska,
véres palacsinta,
seregek vetkőznek beléd, az idő
szárnyai összecsukódnak.
Idáig érnek dermesztő hullámai.
Tagjaimban meghasadt trombiták, 
iszonyú kürtök emléke.
Ahogy a május kifordul héjából, 
mint lágy szövet, 
örökös szél lobog a gerincen 
s az érett barna tájban.
Mintha lenne valahol itt egy hangszer 
meztelen, kibontva.
Lágy sárgájú kutyatej szálldos 
és bekeríthetetlen virág.
Dombom! hajadból kifésültem régen 
egy rágott, csipkés aranygyűrűt, 
m adár vitte el,
ki vagy, honnan jössz, Te virággal benőtt halálhajó,



nem az én dolgom,
csak ülök itt a fölmagasodó csöndben, 
kezdetemben és végemben, 
csapkod az időtlenség borzadálya.
Á gak: megfejthetetlen sorok, 
sorai életnek és halálnak.
Egy szál hang, fényes, fáradhatatlanul 
kimond egy szót, nevem, 
és tovább szövöget magában.
Seregek fulladtak beléd.
Egy csont pisztrángként fölcsapódik.
Te látsz mindent. Lábaidnál 
láttad kikelni apámat s elvirágozni 
rútan, tenger évszak 
elrongyolódott fölötted baltásan, hiába, 
s lent a part sirályos erkélyein, 
csengve az időtlenség föltornyosul, 
húr, feszes, megtépve, örökké, 
csengő pillanat, örökké, 
a két végtelen iszonyú fókusza.
Itt van minden
felhalmozódva, egyszerre s külön-külön, 
én: emléked talán? látom, 
egy törzs lemorzsolódik.
Sirály kel ki a homokból s visszahull.
Engem túlnan dobott ki a hullám.
Tán egy vad nyomából, 
hol az idő vastag érként buzog, 
s kecskeköröm formájú csigaházak söprődnek 
a  partra ki,
megszülte magát az az óra.
A mérgező pusztákban,
ott valami mély szerkezet dolgozik magában,
ott lent,
öreg, halódó bútorok között,



kis, virágnyi fényben készültem, 
lidérces vizek,
érett piros vizek tövében s lejjebb, 
hol az idő forrása csobog, nyílik 
ott egy szép madárfaj.
És elvonul lázzal a nyár a barackosokban, 
kifejti szárnyát a magnak,
ahogy a napok szeme egyre jobban megzavarosodik, 
ülök a Mária-arcú tájban, 
mint régen, mielőtt beleléptem 
a folyóba,
ős könyv lapjai közt, benned és magamban, 
iszapos tagjaimban.
Hallom a sötét fészkelődést 
a lyukakban, nyekkenő nyoszolyák, székek, 
mint az egérfészkek,
hallom, hűlnek ki a forró boros gyümölcsök, 
az alvók csontjai.
Éj, sötét és kemény, 
kemény, mint a vas, 
sötét, mint a szén, 
benne falak fehér lobogása.

Tagjaimban hajnalok zsibbadt részegsége, 
mohás harangok,
minden halomba hányva, madarak,
melyek nem tudnak többé szállni,
küszöbe egy napnak, hozom,
hozom a lidérces Tóból merített szemeimet,
hozom partok csendjében,
a véres csendben köszörült hallásomat.
Mert feléd, szökve is,
bármerre, mindig s egyre csak feléd,
Te tudod: honnan, hová.



S e feléd-úton történik velem ez a különös 
história: az élet.

Útban feléd, mert a Tied minden, 
ami élni mer itt.

Kinek a földje az ott öledben?
Hitvány kis öregasszony;
régen kivetted kezéből a gyümölcsöst,
a kút, a kunyhó,
a nyúlház apró hullámai beléd simulnak,
Te fölhalmozódott emlékezet.
Ahogy jö tt felénk a völgyből, 
mintha visszatérne.
Mintha egy koponya kifordulna belőled.

Néha benézek a városokba
és szédülök: palankinok,
szűz szájú papok s tömlők csurognak,
kalickában az ízes mezők csengői,
csukott csőrrel
és lepecsételt szárnyakkal.
És mindenütt az a bérenc zene.
S fönt műfogsorát csattogtatva az a vak szárnyas.
Volt ott néhány olyan éjszakám,
hogy másnap nem mertem tükörbe nézni.
Te érted, egy takarítónőt szerettem
én ott a messzi hajón,
ó, mit adtam volna, mindent, ha látom
egyszer fölemelni a szemét,
nem, ó, nem a nyüzsgő csillagokba.
Majd súgd meg nekik,
egy takarítónőre emlékszem virágaik közül,
egy hosszú folyosóra.



És íme, ez a fordított sebesség, 
a csend fényes levelei, 
a kis fehér házak, melyek 
fogsorként égnek az éj állkapcsában, 
meg nem gyógyítanak.



T Ö R E D É K

Se napló, se vers, se levél,
Se pénz, se látomás,
Csak utcák, szédülés,
Csak összevissza beszélő szív.



M I N T  R Ö P T E  M A D Á R N A K

kezed fényes mozdulatot ejt el 
homlokodtól a pohárig 
feszes éneklő hídja 
szentségeimet mélyre szorítja

nemes érceim kioldni 
kevés és vagyok erőtlen

szót kéne ejteni benne virággal
jajt könnyet akármit
egy dalt lágyan hajlítani
mélységek fölibe
ha lenne értelme egy mosolyt
mely köztünk átível
mint röpte madárnak

talán ha lenne itt egy virág 
út hit hely barát akárki



KONCZ ISTVÁN





Á T É R T É K E L É S

Átértékelem a kort, -  
a jelek
stratégiája elszakadt képmásom
maszkját torzítja a boldogtalan vers ideg-alvilág körein.

Itt elvész az irány...
A táj öröme tovább rezgi 
a visszhang emlékét, túláradó indulata ellenében.

Lám, csak ez a szöveg titka!
(Előkelő részlet a szertartás stílusa)
Bonyolult hit szab törvényt -
a mű megért az áldozatra -
s az elragadtatás a drámát tovább bonyolítja...



M A G D A

milyen mély is a szó
ki nem ismerhető világnézet a nedves lehelet
beárnyékol és aztán egyesül a neveddel szédít
mint hatalmas városok lármája
alattomos vérkeringés csak ez a győzni nem tudó hit
hömpölygő távolságok így mérgeződnek
s mint egy emlék értelme veszteség
megőrzött képed egysíkú vonalrendszere
ezen a végtelen és céltalan vándorúton ami mégiscsak kedvtelés
a nyűgös lelkiismeret-furdalások után
törtek rám az aranyló napok üdvöskéi
bűntelenül ju to tt ki-ki a szerelem örvényébe
folytatást már alig remélve
lelketlen csábítás akár egy szenvedő sírása
minden szó ami élettelenül hullik mint üszkös meteor
valahonnan a tudat határán kívülről
érzelmek kötéltáncosa
ravasz bábsütő kezére bíztad a sorsod
szép tengerem dehogy feledlek csipkés partodat
magammal hoztam -  e szomorú opera szerzője
tűz csillog mint virrasztó madárszem
az áldozat is átitatódik lelkesedéssel
világító csók mint hatalmas harang kongása
csak a szobor árvaságának tisztelet szajhálkodik a víz is
az álom még angyal hozzá képest tapasztalt játékos módján
teljes hidegvérrel közelítem meg az őrültség határát
ezt a roppant kék teret léha alkalom
párhuzamos szerelmek tévedése béke
csupasz ágak zörgései fenyegetik
és mindig csak kívülről az egyröptű szót
különös szenvedély hullámnyalábja nyirkos hajfonatra

[emlékeztet



A H E G Y ,  N É H Á N Y  V O N A T K O Z Á S B A N

HEGY ÉS A VONAT

Milyen titok ivódott 
fanyar illata közé a 
csenevész erdőnek?

Egyedül vagyok. Ujjongó biztonság 
a népes csend is. És elérhető az égbolt. 
Megérkeztem.

Ott lenn, a síneken,
kivilágított vonatokban, az emberiség
kanyarog. Bolyong.

HEGY ÉS A KÍGYÓ

A kövek közt Isten vackol.

Egyedül vagyok. Hiszékeny történelem 
nem leplezheti le koromat.
Ha hal, bennem hal a megmondandó, 
a felhők felett.

A kövek közt, ha élni akarok, 
a kígyókra ügyelek.

H E G Y  ÉS A L Á N Y

A táj mindig tökéletes.
Hát gyakran számon kérem 
magamtól a tájat.



Egyedül vagyok. És a létrázó 
végtelen legelők.

A hegy titka megbútt
egy kis pásztorlány nevetése mögött.



A L É T E Z É S  H I R D E T É S E

És a csók meglopta a boldogságot

Unalmas pusztulás 
a kezdet, 
veled vagyok, 
bizonyíték a virág 
ritmusa és az em lék...
Újra él a kép s a javak 
elosztják gazdáikat.
Alázatos az idő!

És a gondolat aránya, -  
élethű képmásom a szó, -  
a szóban halmozódik a vég.



A H A L O T T  M I L J K O V l C  
I D É Z É S E

Amikor úgy egyszerre 
magadra maradtál, 
a veled nőtt cella-háttér 
elérte a határokat, 
de benned tovább nőtt a halál.

Kifosztott utas, őrződ 
a helyszínt, üveges 
pupillád rejtett zománcán 
a dolgok rád vallanak, -  
s benned őrködik a halál.

A visszavonás, erőd,
Miljkovic! a bosszú 
ellenében, -  vallottál!
-  tizedrangú szó csak a vers ma -  
jó  barátunk a halál.



A part ellenségem!

Medrének mélyén, 
ott a lusta örvény alatt, 
a Tisza lelke bújik: 
gyöngykagylók rejtik, 
aranyhalak őrzik 
a Tiszát.

Hulláma árján 
zöldes az árnyék, -  
meglesem a Tiszát, 
a tolvaj bárkát, 
olvastam álmát: 
tényleg szép.

A part ellenségem!



I D I L L

Szívesen hallgatok, -
finomlábú, nagy, lomha pókok közt. . .
Friss harmat-szenvedély 

a kenyér-testű 
fűszer-testű 

képzelet. Álarcos lepkék seregei 
bonyolult rendszerben, évszakokkal 
díszítik bennem a békét.

Hívságos alku őrzője vagyok: 
túlméretezett csend ez a szem...
Mákonyos illat-szibillák táncolnak, -  a pucér jövő 
vibráló kör -  körök urai a felületnek.
Ami kincs, elmondhatatlan, 
kezemet, számat eladtam, csörgő 
ünnepi rongy egyetlen díszem, a haj.

Trágár példázat: tört üvegváza 
vágyakozása szentebb (méltó halál 
gondja) előttem, színükről ismerem, 
az idegen város és a történelem 
teret ad a súlyos horizontnak.

Folytatom a léha várakozást 
(bitang szólamok gyűrűje szövevényes 
magyarázatokat köt egybe), 
sebhelyes órák száműzték így, valamilyen 
igazság nevében, lelkiismeret-szigetre 
bennem a verset.



TÉ L,  K R I S T Á L Y  
ÉS AZ E T E L K A

Ismerem,
sok síkú fehér tér
(pompázó vázlat-nevetés),
mély, mint a mámoros révület,
szeme millió kis kristályban mosolyog.

Ilyen ő télen,
-  jaj, a kristály kegyetlen 

bölcs álom-fedezék, lám, a test, 
fázó tudat gyilkol künn és 
színes verőfény országol csak -  

s a millió kis kristály visszakacag.

Maradj idebenn!
A tél szép, fehér mese,
ritmus a kristály, remek összhang, -
sivatag-égről meneküljön a
csillag.

A kristályban zene is szól, 
csábító fehér-végtelenség szólít, -  
emlékezés-e a világ csak, vagy utánzat, 
bennem a képe mindig ugyanaz, 
mint nyáron s a kristályok meghalnak.





DOMONKOS ISTVÁN





T ISZ A

A lányok, a lányok kifésülték a haját, 
aztán fodrosra tornyozták, keblére rózsát 
helyeztek, s így, mint égő fűzfát, 
mint balzsamos rétegét egy mosolynak, 
keblükre fonták: születtek a vénák, 
kapuikon, a szemeken betörhetett már 
a világ forogni, mint duzzadt csárdás.
Ha hajba kapnak érted a partok, testükre
dőlsz-e szőke lányaidnak akkor,
mert a tengert álmodod, mint kék halált.
S ha az esőkkel megindul feléd tántorogva a táj, 
mivel magyarázod sörtés arcodon a tócsák 
könnycsepjeit te, kinek verrsorod a halál?
Egy világ él szemeidben, mint a tenger, 
jó  szagú világ az időnek tárt kapuival, 
ó, de megszokjuk partjaink zsíros hónalj-illatát! 
Araszló sebek testeden a tájak, terek, 
s az őszi esők hullás hullát fürösztenek. 
Fájdalmad ösztövér védszent: magadnak őriz, 
életed rokonnak üzenet, ima a tengerhez.



Őrültség hiún kitárulkozni 
Cocteau

Fájdalom, a föld süllyed, vagy fölfelé száll a hó, 
a nehéz eső önlényegébe mártja a fákat, 
két elem között duzzadva vergődik a levél, 
a por vízzel sár, 
kenyérrel a lány halál.
Fájdalom, valahol tégla zuhan,
jajdul a rend, a rend rossz szokás,
törvény a szerelem, gyilkosa vagyok már,
víz sínéin hal,
elzúgok, egy pillanat,
véres tenyérrel
simogatom hajam,
ó, becézem és imádom
és áltatom magam.
Olajos vagyok, némán dübörgők, 
párát dalolok, rőt ködöt, 
szikrát, 
szikrát,
magamnak dörmögök,
egyedül,
durván,
ahogy a szégyenlős ördögök, 
póznák között repülök, 
monoton, lassú ritmuson, 
mint elavult, erőtlen, 
oktalan elvadult mozdonyok, 
riadt, gyermekszemekkel 
éjbe bámuló mozdonyok, 
vígan támolygó, súlytalan, 
szerelmes mozdonyok, 
s mert ennyire szabad vagyok,



hát inkább meghalok.
Fű leszek, zölddel csordultig tele, 
napáztatta, letaposott, 
de nékem ne higgyenek, 
mindez csupán 
ügyes képcsere.
Fájdalom, a halál, e bágyadt Rilke-szövetséges,
az angyalok, a szentek
olyanok, mint a versek,
súly-, tárgy- és szagtalanok,
az atom katedrálisaiban konok szüzek,
kikkel az őrület esténként lehever.
Sétálhatok már, 
rögöt, napot és kapát 
nem nyújt nékem a határ, 
se szalmakazlakban vonagló 
meleg bársony-tüzet, 
se fürjet, se embert, se csordát, 
se vizet.
Egy ember ásót ragad, ha érkezem, 
ha egyszer örökre megérkezem.
S hazugság a rothadás: 
kiagyalt minden gyökér, 
elvetemült természet, erényes istenek, 
igaz költők, halott szerelmesek.



D IP T Y C H O N

Ha van erőd, megszorzod, 
kilépsz az ablakon.

I .

Megharapod a házfalat, 
eloldod róla a zsivajt, 
a síkok táncát utánozod.
Elrohansz s rádlép egy mosoly, 
arcod mint teret kilépi, 
rohansz s kirügyeznek tagjaid.
Az évszakok táncát ki nézi, 
a rothadást, az olajkutak képződését.
Élsz: csontjaid a lányka
megőrzött arcára kenegeti, elindul az est,
pórusaiban sincs gyökered,
az első csókra újjászületsz
az idegen szájban, s egy sarkon kiköpnek.
Vársz: mezítlen talp a remény,
ám virágok őrült kacaja hív,
kígyózó gyökerek nehéz érintése
s hőhasábok ormótlan, kemény zuhanása.
Felhő vagy, füst rokona,
lábaid rothadás őrzi s a lávaszem
fölött képződött hő,
ijedten kóborolsz ereidben,
fehér csontok úszását követed,
emléked a holt folyó,
halott lányként válladra veszed,
ajégnek egy hóhullásban leteszed.
így lesz a rothadás fegyvered,
s olvasmányod a mély sebek.
Egy napon merész telepesek 
folyónak kérik a kezed, 
bosszúd a hal, mely beteg,



szétszórja arcukra ikraként a hitet.
Mi lesz, ha forrásnak kérik szemed, 
s mérges gázok vésik tüdejükbe neved?
Mi lesz, ha kenyérnek kérik tested, 
s a virágzó rétek, nefelejcses sebek 
ködöt s mérget csöpögnek?
Mi lesz, ha csóknak kérnek,
hogy két száj közt ígéretként lebegj,
s tisztán, üdén, veremként köztük megjelensz?
S ha vágynak kérnek, kérik a tüzed, 
s reménynek, a nappal bírókra kelsz-e?
Mi lesz, ha fehér születésnek, 
mi lesz, ha szokott bánatnak, 
mi lesz, ha gyors gyógyulásnak, 
reggelenként az eget ha fölvérezed?
S ha hajába lányt kér az est,
szíved helyén a betegséget megmutatod-e?
Kígyóként marod a teret,
az éjszaka ránk zuhan,
fejükön csillagot viselnek apró emberek.
Ismerem az angolkór mesés ábráit,
a régi és új betegségeket,
a házfalak sápadt színét,
a fák gyászleplét a tűz kertjeiben,
a szomszédban holdat vizel egy gyerek,
az emésztőgödrök világa lila fényeivel
néma éji órán kóbor kutyával üzen,
ismerem az embert, vért lövell,
s minden csontja kékes bűzt lehel,
a lányt, ki lihegve folyóba szaladt,
hogy felfalják, csókolják fürge kis halak,
az embert, ki hangyabolyt nyelt,
kése nyomán gyomrából hangyák sétálnak ki-be,
s a szerelmest, ki úgy érezte, teste
épület s meggyújtotta haját,



mi benne égett, arról szóljak-e, 
a lányról, ki kertnek tudta magát, 
házfalakon sétált, tépte, cibálta haját, 
említsem-e a patkányként ébredő apát, 
ha elrágva gyermekei torkát 
roppant raktárak felé szaladt, 
a csavargót, kést talált, 
s kipróbálta retkes hasán, 
földbe szivárgó toronyhaját 
kék böglyök lakták, 
méhek szopták szeméből a halált.
Láttam napon száradó beleket, 
boncolásra szánt ifjú női testeket, 
üveges, hangyákkal telt szemeket, 
melyekben a fény gránátként felrepedt.

.. .egy napon merész telepesek 
folyónak kérik a kezed.
Avas hullákat hömpölyget vized, 
állnak partjaidon nevetve, köpködve az emberek, 
horgokkal, villákkal, s kotorják mélységeidet. 
Egy napon szelíd mocsárként a küszöbre heversz, 
a napot rendelik ellened, 
ijesztőn zúgó, erős kotrógépeket, 
baggerok hozzák felszínre sarad 
s rothadó, korhadt ágaidat.

II.
Mint arc lépés idején, 
a csend is elporlad, 
évtelen vagy csak, 
percek kócfejét körmöd énekelteti.
Folyós délutánokon fogad 
vattába vájod, 
a rongybabák feljajdulnak.



Fekszel, mint a lekvárosüvegek 
a falakon császkáló lányok, 
ha felnevetsz, ha eszedbe jut 
az ezertőr, ott a pókhálós 
zugokban összetörnek.
Aztán a bőrváltások, cserélgetése 
a lét berendezéseinek, unod, 
s azt is,hogy elmondod.
Aztán a fal mögötti óraketyegés 
(éjjel gyakran átsétáltál, 
s hogy a téglák közötti rések 
mily hatalmasak, azon csodálkoztál) 
megszűnik, ablakunk alatt 
egy gyászkocsi lomhán leáll.
Reggelre rikoltást fektetnek 
ablakod alá, s a betonkockát 
is rivalgó sárgák rágják, 
s már ijesztőre nőtt 
bendőjén az űr. Hulladék 
(látod: bottal kezedben sétálsz, 
feltúrod a rongyok halmait, 
a laposférgek elsiklanak zizegő 
ujjaid között, csontok, ló- 
s macskakoponyák hümmögése) 
ijesztő mennyisége, ijesztő kötszerek, 
s pernyével telt tojás. Szinte hallod 
az utolsó nap korhadt erdei fatörzsre 
vetett vöröshangyás pillanatát, 
a megdöbbentően lányos vízloccsanást: 
gondolatok közt hajlongó képek csupán. 
Akkor elindulsz, Mária, Jézus és a kisded 
ábráit az üvegtől irigyeled, fénytörő olaját, 
előtte előbbi utadon sokáig térdepeltél, 
s a mamák, a banyák, hallod a 
rózsafüzér mint a szúpercegés ismerős



csobogását, s kóborolsz 
esőcseppek idült tölcséreiben s legyek 
tekergő, kipontozott útján, üvegfúvók, 
csiszolók, vágók kihűlt nyomán, 
s a tábla kerete mélységes gondba ejt.
Nevetsz, megdöbbennek a zajok üveged 
előtt, te molekuláival barátkoztál, 
hogy elül a kacaj, a sírás, lapátolás, 
porba hullik a lombsusogás.
S kik tudják, a nap hol kel holnapután, 
elviszi őket egy nyaláb fény és sugár, 
fölporlik lépteik mögött a zaj, 
te századokban beszélsz, mint a folyók, 
a poklok, jövendő szövetek s rostok!
Járod a tömbök patkány-talapzatát, 
előtted ezüstfonalat húz a legszebb bogár, 
a hangyák is csillagot tartanak csápjaik között, 
s ifjú holdat a vakond homloka fölött.
Jajgat a forrás, ereit markával görcsösen szorítja, 
jajgat a gyökér, bőrét gilisztákra borítja, 
jajgat a folyó, bajszával tapogat.
Az ember, csak lényegét leled, s
feszesen ágas ujjak között a rozsdás pénzdarab,
s a lány is foszforeszkáló csontdarab, barlangi lak.
S hol hangya az úr, bejártad görögváza-lakát,
ajándékká szűnik testeden a hús,
trópusi itallá csontkelyhében agyad.
Míg velőd elcsöpög, virágok alfelét bámulod, 
gyomrod falában vackol egy gyökér, 
az ásványok színessé idomítanak.
Aztán a két szó közötti pohár, 
ágyaddal játszik két fa alakú bogár, 
ringasz, arcodon a szelíd mosoly 
csak vizesen csillogó korom, 
s a roppant nagyságú kopják a csápok,



a bonckések, harapók, kalapácsok, 
fűrész csontos sikolya, a tű szaladása, 
igyekezeted, hogy mindezt felfogd.
Aztán a két szó közötti séta 
(ó, csak te ismered a tetők árnyalatait, 
felhők fodrának nevelt érzetét), 
mert az árnyak rendjét ismered, 
a csuhás legényekről, a Vesta-szüzekről 
szóló idegen zenét, végigdalolod utad.
Fekszel, a szó, fonnyadó, mint egér 
kaparász, s megmozdulnak hangszálaid, mint a fák. 
(Hogy kerül versedbe e lány, 
e vers hogyan életedbe?)
Széjjel szaggattad szelek könnyű fátylát, 
már fekszel, s szádra bandukol 
a jövő hónapi mocsár.
Bőröd férgek, folyók fogyasztják, 
s az nem vers, ha szemedért vermek 
vetekednek, ha léted elajándékozod.
Aztán a rejtett mozdulat, megtorpant város, 
a takart mosoly, szemed napos, sáros, 
a dugálmok, dugléptek, a kimozdulások 
s a bokor karján homokos vedlés.
A régi-régi verssor kétségbevont ereje!
Ez nem is ablak, túl fecskés.
Ez nem is asztal, túl pókos.
Ez nem is párna, bőregeres.
Ez nem is lámpa, az ereje.
Ez nem ajtó (ki mondta, hogy 
vár valaki, balga, térdeplő angyalok, 
tájak, fűzők, hajnalok).
Ó, a hit, mely kételyed újra előrébb viszi, 
s a rugó, ha tested kilendíti s lebegsz, 
értelmed legyez, a leveles imák hernyói, 
aztán az indák, hogy nincs Elő, a térdeplések,



évenként pók látogat, jötte is besző, 
a léptekről legszebb kertes álmaid, 
mindazokról, kikben tárgyat lelt hited, 
minden fohász, mert körülállták léted.
A gázcsövek ereid, ez már a feledés,
ez már színtelen átlényegülés, kiterjedés s lángrak apás,
ez nem az ajtó, melyen kiléptél,
ha vannak léptek, ha van lemondás,
s ki törte össze, míg oda voltál, a legszebb lányt,
ha van érkezés, mert érkezel,
míg szopogatod, rózsállik a nyelved,
ki ápolja legszebb hulladékát kételyednek,
melyik testrésze a fénynek, az idő szeme,
mert távolléted is csak időt szül,
mint kór elhatalmasodik, benne élvezel.
A ház is száz embernek pénzes nagy emléke, 
a szemközti fal tíz barna gyereknek születése, 
a padló öt kérdésnek végső eredménye, 
s két kövér halálnak a csillár teste-fénye.
A csipke szerteszéjjel ezer lánynak alkonyi lihegése, 
a mész távoli tájak köveinek szúpercegése.
Ha elülnek a léptek, a pásztázó fények,
állsz s borzongva vájkálsz a tükör rétegeiben,
csodálkozol a furább jelenléteken, választasz,
a rút ledönt, mint haldokló, dobálod
lábad, kezed meresztgeted, s foltokban fednek a férgek.



kiki ti jó l ismeritek 
azokat akik azt mondják: halál 
visszaélve a szó tekintélyével 
ti akik igazán meghaltatok 
amikor úgy véltétek 
hogy elkerülhetetlen 
e szónak használata

s azokat is
akik azt m ondják: élet 
s felkiáltójelként 
feszítenek e szó megett 
s követik mondatról mondatra 
a papírszeleten 
mely ujjaitok közt zizeg

megmosolyogjátok őket 
odalenn



K A N A D A

kanadában mindenki kanadai 
kanadában kanadai évek múlnak 
híres a kanadai éhség 
a kanadailag fagyasztott kanadai vér 
velőscsont máj és vese 
a kanadai szárított gyümölcs 
kanadában mást sem hall a kanadai 
csak azt hogy kanada kanada 
a kanadai kínai is kanadai 
kanadában
ha kanadailag kifogásolható is 
kanadaisága
kanadában mindenki lopja
a kanadai tejet
a kanadai sarkon
a kanadai ékszerek
kanadai üvegfalak mögött
kanadailag őrizettek
kanadában senkinek sincs szeretője
(mindenki úgy segít magán ahogy tud
leggyakrabban kanadizál)
a kanadai rendőrök nem tudnak gitározni
kanadában a házfalak nem golyóállók
a kanadai páncélszekrények falában
kanadai homok csillog
kanadában a börtönőröknek
rossz a lehelete
kanadában nincs színházi egylet 
híres a kanadai univerzális ragasztó 
kanadában tűrhetően lehet ragasztani 
a kanadai ragasztás örökös



kanadában csúszósak a háztetők 
a kanadai erdők meg vannak világítva 
a kanadai stadionok veszélyesek 
mert be vannak kerítve 
szolid kanadai kerítés 
kanadában esténként mindenki 
a kikötőben ácsorog

kanadából sohasem indul hajó



K O R M Á N Y E L T Ö R É S B E N
Bosnyák Istvánnak ajánlva

Elmém csak téveleg széllel kétségben,
Mint vasmacska nélkül gálya az tengerben, 
Kormányeltörésben,
Nincsen reménsége senki szerelmében.

(Balassi Bálint)

IZZASZTÓ RENDSZEREK -  a tőkés iparban a munka- 
intenzitás növelésének különféle rendszerei.

(Közgazdasági kislexikon)

A társadalmi fejlődés azt mutatja, hogy a magántulajdon 
nem örök kategória.

(Közgazdasági kislexikon)

PROLETARIÁTUS -  a tőkés társadalom bérmunkásai
nak osztálya, amely a termelési eszközök tulajdonától 
megfosztva, kénytelen a tőkéseknek eladni munkaerejét.

(Közgazdasági kislexikon)

NÉPESSÉG IM M IGRÁCIÓJA -  egyes országok állam
polgárainak bevándorlása egy másik országba állandó 
vagy időleges letelepedés céljából.

(Közgazdasági kislexikon)



én lenni
én nem tudni magyar 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelelő 
ott ahova érek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
koponyánkból a habverő 
nyele kiáll 

világ 
pro-árjai 

világ 
kontra-árjai 
ez lenni vers 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
élet frázisait 
emberbőr kötésben 
adják ki írók: 
nemzeti irodalmak 
generálisai 
és nem bírni nemzeti 
fogások erős szaga 
csinálni külföldből 
portable haza 
és menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én nem látni új látóhatár 
én menni külföld



talpalni csikorgó havon 
élet nercbundákban jönni 
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek
mi meghalni mindnyájan
úgyis téves csatatéren
én lenni kicsi prémes
külföld nem húzni vonósnégyes
adni tabletta be nekem
én lenyelni
mi megszűnni
én keverni kártya
mondani röf-röf
hitvesi ágy
enni orosz-forradalom-kaviár
keresni mi
találni rím
mirim mirim
mirririm
lenni harmincéves 
nappal mutogatni 
este tapogatni 
éjjel hófehér lapon 
élet hegyes fák közül jönni 
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek
szavak kínai falát
megmássza a halál
én írni levél haza
mama én lenni bacilushordozó
én fertőzni nem beszélni



érinteni
én túlélni tan idea rendszer 
állam-temetés én vinni kereszt 
lenni forradalom alkimistája 
plasztik virággal gomblyuk 
nyolc elemi kijárva 
csinálni külföld buli 
mágikus bomba 
görbe csövű puska 
lőni halott királyra 
lelkemen nem lenni bugyi 
forradalom lárma tömeg 
szavak szakállak vér 
ízléses pakolásban 
fagyasztva szárazon 
nem venni el sámson erejét

a szivárványos északon 
marx jönni fehér kesztyű 
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
én kapni levél 
egri ki kell juttatni 
vili bácsi 
gellért fia fifi 
siptár otthagyni nenát 
tata leesni bicikli 
mentő elvinni 
lenni piac szerda 
pap jönni szedni adó 
mosni ing gatya



kapálni sír
nem merni lehunyni szem 
hallani egér kapar

én állni márványtalapzaton 
élet lábujjhegyre állni 
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek
én menni külföld
mit munkaengedély
kofferban szalonna
két kiló kenyér
én menni üzlet gyalog
üzletben lenni dolores
ő lenni spanyol
ő ülni kassza
lenni nagy mell
lágy massza
finom bajusz lábon
jó szag pris köröm
én lenni elég bátor
előttem állni két görög
ők venni kenyér mosópor hagyma
kisebbik hajában lógni szalma
gatyámban lenni nagy nyomás
nyomás lenni illegalitás
én állni

állni kassza előtt vakon 
élet jönni inkognitó 
vágni engem nyakon



én lenni
elnökök vezérek 
koponyánkból a habverő 
nyele kiáll
és menni utca grombi kabát
levegő repülni
hogyhívnak-madár
fajkutya ülni posta
én érezni izé-virágok
ohne-szagát
én gondolni
én nem menni haza
fogni kapa
emelni életszínvonal
kapni gerincből
görbe vonal
grafikon
én megszokni
tőkés munkafegyelem
lenni két szabad napom
az elbocsátás réme
ülni futószalagon
ő lenni profitom
én szerezni óriás vagyon
élet lóversenyen kukkertokkal
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek 
élet frázisait 
emberbőr kötésben 
adják ki író k : 
nemzeti irodalmak 
generálisai 
én menni könyvtár



játszani sakk 
ott ülni pavlik 
ő lenni cseh 
ő csinálni nagy rókád 
orosz honfoglalás után 
marcuse sartre godard 
morris laing russell nietzsche 
kepler galilei newton 
einstein poincaré lukács 
marshall mcluhan 
pavlik járni száj 
én kapni matt 
király meg két paraszt 
lenin lenni emigráns 
marx lenni emigráns 
joyce musil mann brecht 
bartók picasso Chagall 
marx fájni fog neki 
feleség hívni jenny 
rilke baudelaire rimbaud 
mind csavarogni

én lenni külföldön babon 
élet patika előtt kapásból 
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek 
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én menni fogorvos 
ö lenni herr schmidt 
ő mutatni fénykép



fekete-fehér 
védeni híd sisakban 
hansi meghalni szegény 
gyomor nem bírni 
szög ólom csalán 
esőkukacok 
latrina-banán
herr schmidt szeretni olasz pizza 
páciens előtt nem lenni titka 
menni nyaralni adria 
szeretni szoknya fokhagyma 
szeretni kövér nő 
szeretni hátul szeretni elöl 
halál jönni kelet felől

én gyáva rezegni nagyon 
váróteremben élet légycsapóval 
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
én tolatni utcán 
venni virsli 
ára lenni potom 
nadrágban térd 
verni vándorbotom 
menni dolores 
sarkon állni egy magyar 
egész délelőtt 
ő lenni menekült király 
mikor bepiál 
ő ülni börtön öt év 
nézni tükörben



nap hold akasztás tisza-kanyar 
minden reggel őr mondani 
lógni te is hamar 
ő lógni külföld 
gyalog vonaton 
este félni
fa susogni be ablakon 
ő kivágni fa 
természetbarátok jönni 
írni cikk
cikk jönni utolsó oldalon 
ő nem lenni akármi fráter 
ő jönni pszichiáter

én lógni öröklétben vizes madzagon 
élet csillagokat látni 
végtelenre dagadt lila talpamon

én lenni
élni külföld élet
pénz nyelv zászló
himnusz bélyeg
elnökök vezérek
előkotorni megfelelő
ott ahova érek
pszichiáter mondani
relex relex magyar
nem gondolni mi lesz
nem gondolni mi volt
menni alpok menni tirol
menni copacabana hawaii
menni estélyek bálok
new guineában még élni kannibálok
menni brazília menni Szahara
moszkva ankara



menni utcákon vinni plakát 
lenni izgalmas felvonulás 
provokálni járókelő rendőr 
lobogtatni piros kendő 
lenni kommunista 
szó ígérni jó  szórakozás 
tortúra-vita
lenni régimódi proletár 
folt rakni maxi-kabát 
hús nélkül enni főzelék 
moziba nyilvános helyen 
turkálni titokban 
meleg selyem 
mikor senki nem néz oda 
dugni csokoládé pofa

én menni plakáttal hátamon 
élet gumibottal jönni 
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
pszichiáter mondani 
aludni aludni 
ellenség nem lenni 
nem lenni susogás 
ablak fa
nem lenni cella őr akasztás
tisza-kanyar
nem lenni magyar
venni kutya
venni
menni spanyol mallorca



enni
nézni bika 
szagolni mimóza 
enni sós hal 
újság nem olvasni 
vecsere vecsere 
vacsomya vacsornya 
alonypor alonypor 
forradalomfesztivál 
szórakoztatóháború 
hullaaukció csontkereskedés 
elosztás elkobzás 
államosítás csőd 
belső piac(lélek) 
ledolgozás lockout

én megúszni szárazon 
élet honorárisan jönni 
vágni engem nyakon

én lenni
elnökök vezérek 
én nem látni sehol határ 
én látni új látóhatár 
én menni utcán 
látni herr halion 
sétáltatni kutya 
túloldalon 
ő jönni messzi india 
lenni szárazság 
állat megdögleni 
ember feküdni halott 
mama kút ugrani este 
papa menni zarándok 
ő menni külföld



lenni orvos
lenni villa medence pénz 
víz tej méz olaj 
<5 mama kút ugrani este 
ő mama nyolc gyerek 
mind meghalni 
ég hamu gangesz 
ő nem india 
ő új név új passeport 
ő kapni sürgöny 
papa ég hamu gangesz 
ő feleség buchenwald

ő feleség ideg máj szív tüdő 
ő feleség nyugágy pongyola 
ő feleség kommunista doktor fizika 
ő feleség ő feleség

én hallgatni ő papol
élet lassan felmászni zászlórúdra
lobogni ott nagyona

én lenni
elnökök vezérek 
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én lenni kormányeltörésben 
ez nem lenni vers 
én imitálni vers 
vers lenni tócsa 
beleülni lenni szivacs 
tönkretenni új ruha 
tócsában találni



sok kövér kukac 
proletariátusnak
proletariátus jövőbe vetni horgát
fogni fürdőszoba
vers lenni kérdezni :
bírni el pici egér
hátán egész-ház
ha bebújni lyuk?
én két gyerek
én motorfűrész
erdő vágni fa
én gomba
én madár
én különféle vad
különféle tárgy
név nem tudni
délután sötét fáradt
este kemény szivornya
asszony lepedő ágy
clitoris
rátenni ujj
nem gondolni kollektív 
nem gondolni pivát

DJUPHULT, 1971



D E R  S P R I N G T  N O C H  AUF!

nos költészet egyedül maradtunk 
nem ezt akartuk
a napon ülünk és egymásra vicsorítunk 
számítók voltunk mindketten 
kipécéztél mert szükséged volt rám 
élned kellett 
üstökön ragadtalak 
járm ű kellett
mert azt hittem valahol várnak rám 
konyhakéssé váltál kezemben 
embereket ígértél s most 
köveket zúdítasz felém 
koponyám egyetlen kék csomó 
az idegágak lassan 
leszakadoznak bennem 
éretlen termésük
a céltalan gyűlölet nyálkájába taposva 
vadszamár voltam 
idióta lótetű
elindultunk s azt m ondtad:
íme a barackfa: szép
erőszakold meg
tedd magadévá
nyomj be neki
és én megtettem költészet
jajgattam közben
s te azt m ondtad: ez a gyönyör!
azt m ondtad: íme a búzatábla
nyomj be neki is
mert szebb mint a tenger: táplál



porzott a határ
a levegő hasábokra szakadt fölöttem 
nyöszörögtem
s te azt mondtad: ez a gyönyör!
azt m ondtad: íme az ürgelyuk
szebb a kútnál mert életet rejteget
tágíts egyet ra jta !
s mikor félájultan hasra feküdtem
azt kiáltottad: avanti, avanti!
nicht-hinaus-lehnen!
ecco la dolce v ita!
emlékszel költészet?
azt mondtad: íme a csatorna az akác
a távoli házak (megtettem úgy a távolból)
a villanykarók a sínpár a kövek
vakondtúrások hangyabolyok
nyulak verebek
még akkor sem kezdtem el kétkedni benned 
amikor egy vörös parókás 
holtan maradt a kezemben 
feléd fordultam könnyes szemekkel 
de te azt kiáltottad: ecco la dolce v ita! 
igen költészet
az éjszakának is nekirugaszkodtál 
a gomolygó párafellegeknek 
fényfoltoknak költészet 
s most mit tettél elébem? 
két kiló rozsdás szöget 
egy kalapácsot és egy üres tyúkketrecet 
lényemmel etettelek költészet 
s girhesebb vagy a kiszácsi lónál 
melyet bámulva egyszer 
egy pillanatra elfeledtelek 
koncentráttal foglak etetni költészet



kilakoltatlak magamból
a puha vérdíványokról a ketrecbe
meghizlallak költészet
látod ez lett a vége
pedig te vagy a megmondhatója
hogy még a tyúkszarban is csak téged láttalak
a gyomromban lesz a sírod költészet
csúnyán elbántunk egymással
ez elmúlt tíz év alatt
te szögesdrót vagy
én meg az üres telek
konzervdobozok másznak felém
lyukas lábasok használt kötszerek
s mikor esténként magamba pislantok
az elmeszesedett erek mentén látom :
gilisztáim menekülnek!
szidoloztalak költészet
rovarirtó szerekkel védtelek
permeteztelek
emlékszel költészet?
azt m ondtad: anya
emlékszel költészet?
azt m ondtad: lány
azt m ondtad: apa
emlékszel költészet?
azt mondtad: testvér, család, otthon, leves
emlékszel költészet?
azt m ondtad: hitves gyerek
azt m ondtad: haza
emlékszel költészet?
azt m ondtad: haladás, tudás, kozmosz
azt mondtad: barát
emlékszel költészet
HALT! költészet



(s mindezek után jöttél a gombostűvel!) 
HALT! költészet HALT!

(Der springt noch auf!)



én nem születtem bonnban 
konyhánk előtt 
verebek hevertek a porban 
dicső Magia Polla

nevem a bibliába lett volna beírva
(végül ott is áthúzták volna sírva)
ha lett volna bibliánk
mint tar koponyám
lyukán a hártya
úgy lüktetett a férfiak
kezében a kártya
ültek
ki ládán ki vödrön ki széken 
marakodtak a pénzen 
dünnyögtek nojja nojja 
mert meleg volt 
dicső Magia Polla

fürdettek cinklavórban 
cifra kubikosszalonban 
asztalon nyúl fácán szalonka 
vagyis hát kés kenyér szalonna 
s szólt a dal holla holla 
némán akár a pokolban 
dicső Magia Polla

volt párnám is 
egy rongyos szaloning 
alatta honnan is 
egy nagy fényes fitying



persze ellopták 
mint téglagyári viccben 
a tettes nem volt szalonspiccben 
részeg volt holla holla 
sírt mint szűz a porban 
dicső Magia Polla

valaki fölém hajolt 
azt mondta szép pöcs 
fehér hasamon 
ott rezgett egy vércsöpp 
s mint ősi lelkeken az átok 
légy ült fülcimpámon 
valaki azt mondta bolha bolha 
s nevetett mellé 
dicső Magia Polla

foltokká nőttek azóta 
bennem e pontok 
rám dőlő római oszlopokká 
a vékony szalonkacsontok 
a csókok is
egyre szárazabbak kemények 
mint a rotósütemények 
szememen akár egy prémen 
könnycsepp heverészik régen 
szép-e a verebek tolla 
tőled most ezt kérdem 
dicső Magia Polla

koponyámban
mint rumbatökben a sörétek 
csörögnek a kilazult tömések 
fejem nyakamról majd leszakad 
mikor meghallom a latin szavakat



latinok görögök sumérok trákok 
a meggy szónak miért nincs foltja 
fehér ingemen 
dicső Magia Polla

szeretem a halat 
a főtt csirkeagyat 
zsíros vörös levekben 
forgatom kanalam 
szeretem mikor két szó 
a sorvégen összecsendül 
ilyenkor fejemben 
meztelen csend ül 
szép-e a verebek tolla 
kérdem ismét 
dicső Magia Polla

élek
majdnem hiába
tíz éve nem néztem virágra
mint egy lázas barna majom
banánfürtre vadászok a betonfalon
szótári cédruson ülök
kezemben lerágott szalonkacsülök
könyvből tanultam meg
mi az a viola de gamba
gyerekkoromban
zöldséget dugdostak valagamba
szóljon a dal holla holla
némán
dicső Magia Polla

„aranyban járok 
acél világban” ... 
írta Czóbel Minka



a fűnek mondom 
ringja el a tájnak 
mint a fenéklakó rája 
a parttalan mában 
úgy lapítok
kezemben egy verébnek a tolla 
hová tegyem 
dicső Magia Polla

fogpiszkálóba fogódzva 
léptem az irodalomba 
összegszerű értéke se 
volt dalomnak 
hallgatni tanultam 
szóljon a dal holla holla 
némán mint a pokolban 
dicső Magia Polla

volt egy barátom a paja 
sohasem nőt ki a haja 
valami maradandót akart csinálni 
s megtanult ingujjba hányni 
szép-e a verebek tolla 
kérdem ismét 
dicső Magia Polla

s szaporodtak az idiódiákok 
a leltározó finánszok 
nagyanyánk dicső Magia Polla 
reszkettem de mégis 
beálltam a sorba 
rimérek poéterek rimászok 
ítészek ideászok kritikászok 
miért ástok



a levegőbe futóárkot 
s ég-e a veréb tolla 
dicső Magia Polla

s folyt a nagy irtás
daloltak a pacemakeres pacsirták
volt aki csak állt
és behunyt szemmel szitált szitált
s csodálkozott hogy szitája lyukain
nem fér át a világ
eljönnek végül az űri hentesek
a hamvasztóipari bennfentesek
csontfüst csonthamu
s bezárul a nagykapu
elégett a veréb tolla
dicső Magia Polla

jegyzőkönyvek jelentések
helyzetfelmérések
kérvények igazolások
fellebbezések
őrzik ha őrzik e létet
emberi sorsok golyóstoll
gemkapocs szalonnabőr
egy üveg jobbféle itóka
egy lezárt asztalfiókban
valahol a tizedik emeleten
minek is gondolkodni a feleleten

elégett a verébnek tolla 
dicső Magia Polla





FEHÉR KÁLMÁN





Sohasem szerettük jobban a Halált:
Csak húsz dinárért
Csak fonott kalácsért
Csak egy pohár borért
Csak egy zsebkendőért

Sohasem szerettük jobban a H alált: 
Cipőnkre vigyázva ha sár van 
Az első hantot alig várva 
A fejfát is alig várva 
A szívünkben satu nélkül

Sohasem szerettük jobban a Halált: 
Hangként szóként emlékként 
Tigriskarmú koporsóban 
Minden harang zúgásában 
Zokogásban

Sohasem szerettük jobban a H alált: 
Szögek láttán kalapácsban 
Művirágban új gyertyában 
Sekrestyében futkosásban 
Sekrestyéssel barátságban



T A N Y A I  M O N O L Ó G

Sötétben vetkőzz le 
Sötétben feküdj le 
Hajnalig vigasztal a kukorica 
Hajnalig vigasztal a búza

Sötétben vetkőzz le 
Sötétben feküdj le 
Reggelre meleg puliszka 
Reggelre

Sötétben vetkőzz le 
Sötétben feküdj le 
Hátadról lefordul a föld 
Ágynak esel

Sötétben vetkőzz le 
Sötétben feküdj le 
Köldöködben búza 
Sírodból kihajt

Sötétben vetkőzz le 
Sötétben feküdj le 
Hófehérben learatnak



E L S Ő  P A N A S Z
Pap Józsefnek

I. Minden évünk öröm!
Lent a sírokban senki sincs, 
Ott is mi vagyunk.

IV. Vonzó az élet!
Halmokon sok szép virág, 
Csak amit letépünk, az szebb.

VII. Köröttünk temető.
Illik, minden illik hozzánk, 
Mégis elhagyjuk.

X. Tiszteljük sorsunk!
Rokonunk nincsen,
Helyettük mi vagyunk.

XIII. Hiszünk e virágzásban. 
Közöttünk férgek,
Magnak készülünk.



Ö T V E N H A R M A D I K  P A N A S Z
Bánát

I. Minden angyal vesztett hite 
Ruhátlanul itt terül,
Fájdalmában így került
Erre a viselős tájra, ahol szabadon szétrúghat.

V. Messze a hegy!
Távol az ég!
Alattunk van e föld, hogy ne legyen közöttün különbség, 
Alattunk ez fekete-kemény,
Átkában is kemény.
Vérünket csapolja.
Issza.
Kitárja körénk a ballangók szemét,
Uszítja a földtől elvált szellemét s azt,
Ami a rögökből kiömlött:

XV. Hogy megragadjon bennünket a vetés,
Hogy megfogjon bennünket a vetés,
A nagy herés fölfogja estünk, ha már nem tudjuk 
Életünket itt, ezen a tájon tovább mélyíteni.

XIX. Mert oda a szemünk világa,
M ert oda a lábunk járása,
Nélküle
Nélküle
Árnyékunk sem gerjed,
Nem jön a lány tilalomba 
Zöld halomra, fekete földre.
Hiába zsaroljuk, mert íme, valódivá tette napjainkat.



XXVII. Gazdag lombozatú vadfa-árny, 
Magját hiába irtják -  
Remetéhez illőn kitart,
Míg megalapozza hatalmas 
Föld-csillag-forgóját.

3
XXXII. Tenyérnyi a hely,

Mégsem ostoroz!

XXXIV. Bennünket itt
A csontok oszlopa 
Fogva tart.
Ha összedől -  végképp elborít,
S az oktalanul megnyitott 
Mély sebekben ilyenkor tisztulunk, 
Nyelvünkben tisztulunk, mint a méh, 
Amely kidobta m ár a gyermekét.

XLII. Mind áldott s egyben átkozott 
E mindenapi hely,
Ha egy rakásba gyűl 
A bölcsesség köré.

XLVI. Ez lett az erősségünk jele.
Ennyi hatalmasságot talán 
Megengedhetünk magunknak 
Fegyverek idején 
És magzatok idején,
Akik átélik a dicsőséget e föld felett, 
Akik kibírják a vereséget e föld alatt, 
Ha megcsóváljuk a fejünket.



4
L ili. A termés már megkövült csontjaink körül,

De nem vesszük észre.

LV. Minden helyre a szemünk ül.
Tenyérnyi az a hely, melyet nem ostoroz.
De nem hisszük el! Esetleg
Ha a képünk már a falon is kihűlt.

5
LIX. M ár úgy látszott, hogy legyőzzük 

A tűzzel mindazt,
Ami a látóhatár mögé húzott 
Nagy véres szaruvályúkhoz,
De a szikes gyorsan lelohadt,
És a Gonoszt futni hagyta.

LXV. Ekkor volt csak nyugalom itt, ezen a tá jon : 
Lehetett a tankok nyoma éppen úgy, mint a 
Vetőgépeké.
Ekkor volt csak nyugalom itt, ezen a tá jon :
Fényes nappal kilopták az embereket a határból.

LXIX. Szemünkben még sokáig kerítések fénylettek. 
Lelkűnkben még sokáig árkok éktelenkedtek.

6
LXXI. Belevesztünk a parancsba:

LXXII. Pókfonat volt ez,
Ölében kelt a várakozás,
S elég is lett végre ez az életre keltett
Félelem-fullánk, az élőknek
Szoktatásul, mert a halottakra szabták kivétel nélkül:



Vétkük szerint,
Életük szerint,
Haláluk szerint.
A hitük nem volt fontos, sem a nemzetségük. 
Csak a galambok voltak fontosak,
Hogy ellepjék őket,
Mint a halottmosók,
Akikkel együtt hozzák a békét és a megnyugvást. 

7
LXXXIV. Az arcunk néha sötét, mint az árnyék,

Ha megjelenik a vadvizek fölött, s úszkál -  
Nem hagy tisztulni,
Nem hagy égbe nézni -  
önm agunkba belemúlni, ami az egyetlen 
Marasztaló cselekedet lenne, míg megjelennek 
Az áztató esők, az elvert por, a sár.

XCI. Mindezek után föltörhet a gyökér,
Kúszhatnak indák,
Erősebb szárazságban minden porrá válhat, 
Előbb, mint az emberek,
Sajgóbb fájdalmakkal, mint kibírnák -  
Mert a virradat úgyis meghozza a változást, 
Amikor mindegy: égre vagy vízbe nézni.



I. A Tiszában sárga Hold van 
Sárga Holdban két szép hal 
Mind a kettő rég meghalt

IV. Ám az egyik nem halott 
Dió-kemény tetszhalott 
Fölhólyagzott álmában

VII. Víz földobja 
Kiveti a világra 
Nem születtem hiába



I. Mély kutakba néztem 
Egymást megkívántuk 
Nem néztünk az égre 
Mindketten eláztunk

V. A kék eget néztem 
Messzi csillagokat 
Nem láttam előttem 
A szúrós gazokat

IX. Mély kutakba nézni 
Fölnézni az égre 
Egymást észrevenni 
Játszani ezt vérre



Z U H A N Á S

Álmodozunk feketétől kékig 
Vándorolunk kéktől feketéig 
Mindenki gazdátlan 
Mindenki farkas is és bárány 
A világot ökölvívók járják 
Az égre vert arcokra felhő tornyosul 
A vetésekre véres eső hull 
Megrepedt gyümölcsből víz csorog 
Féreg menekül

A bőrünk alatt is eszméletlenség
Rángatózás és rezdülés
Színesbe szorít
A még lüktető
Vörös ék
Szilárdulni készül
Belénk állni
Föld
Idő
Tér



B OCCA D l  C A T T A R O  1918

Cattaróban John,
Jánosunk -

lent a színes hajókon,
Déligyümölcsök helyett

az árbocrudakon 
garat- és gégehuruttal bajlódó 

Északiak lógtak.
Hiába hozott beléndek- és ámbrafűillatot a szél

új kompjárásaikon haladtak már 
a Léthén.

Hiába áradt a Tenger -
édesvizű folyók sodorták vissza a vizét.

Hiába szedtek fel minden szakállas horgonyt -  
az emberek torkában megakadt, 
a tekintetekbe beszakadt, 
a kezeket lehúzta, az ujjakat kiegyenesítette.

És Arany kapcsos könyv lett mindennek a vége.
Lázadás!
Hadügyminisztérium!
Admiralitás.
Felolvasási órák

A Civilizáció Nagy Bibliájából, 
minden jelen legmodernebb ajándékából, 
törvényes vagy törvénytelen, 
igazságos vagy igazságtalana helyreigazításokkal 

Az ember életében,
A KIRÁLY ÉS A NÉP NEVÉBEN!

És lett utolsó kívánság kékben,
Kimondott óhaj vörösben 

és direkt fényben,
E külső ország sós szelében.



Cattaróban John,
Jánosunk -

drága fűszerek kitartó illata szállt -  
s a hír,
hogy lógnak még és bajlódik velük a szél.

Vörös karika volt mindegyik nyakán,
s a közepükből hiába hullott a sok anyakristály 
kéklő hullámköreik már nem távolodhattak 
a biztos partok felé:

Összehúzták az emberbolygatta molekulák.
Feszülve húzták

mind közelebbre, 
közelebbre,

Kétméteres földközelre
saját partjukat -  

Az örök Pátriát.
Csak a hír miatt tartották még vissza őket 

e külső ország sós szelében,
A felvágott

vörös fedelű 
könyvek miatt.

Melyek a Tengerbe merültek, és várták az alkalmas pillanatot, 
hogy szamarak hátán, mint hajdanán,

Tenyésztett krisztustövisek között 
belopakodjanak a Várba,

Páneurópa védői és Coudenhove-Kalergi gróf közé.
Az önmaguktól is rettegő katonák közé, 

amikor éppen -
Amikor

Eljöhetsz már hozzám,
De engem nem látsz -  
Sem vélem nem beszélsz,
Sem vélem nem hálsz.

Jaj!



Jaj, kedves galambom,
Szép szavad nem hallom !
Jaj!
Jaj, kedves angyalom,
Meg kell nékem halnom.

Eljöhetsz már hozzám 
Cattaróba hozzám -  
Siratni szép szavam, 
Kerülni síromat. 

Cattaróban John,
Jánosunk -

ekkor kezdtünk érni mi is, 
Hajszolt érleléssel

egy kasza alá.
Jó bajtársam, John,
Jánosunk.



Bántóan nyílt égbolt. Sziporkázó
Csillagok fénytűköze, és ki tudja, már hányadszor,
Két csökönyös szempár.
Szálas trágyadomb, elfeküdt szemét,
Fagyott szalmaszál
Pattan, s az úton szürke homok csikordul.

Középen az ember. Áll.
Körötte meddő szén hegyek.
Szűkülő és távolodó kép.
Csillagos ég. Fagy.
Az ember az ajtó felé néz,
Párafelhő a hang előtt:
„Szedd össze a tojásokat.”



Két-három lépés után 
Feketerigófütty -  
Fűzfák között pattogat, 
Ágak csatja enged -  
Sárga
Barka bomlik,
És parthoz verődik egy fiatal 
Illat
Kövült visszhangja 
Valahonnan...



V A D Á S Z A T

Mozdulatlan gém,
Tolla alá ha nem fúj a szél -  
Tán még ma is ott áll.



K É S  A K É S N E K  VÉR

Kézben kés az kés 
Kés a késnek vér 
Vérben vér az kéz 
Kézben kés az kés 
A kés az kés 
Kés a kéz 
A kéz 
Kés



Fényes világ 
Szalkszentmárton 
Nem hajt a rügy 
Száraz ágból

Hogyha nem hajt 
Ki kell vágni 
Tüze mellett 
Lehet látni

Lehet látni 
Melegedni 
A tüzében 
Tűzzé válni

Fényes világ 
Szalkszentmárton 
Piros rózsa 
A ruhámon



TOLNAI OTTÓ





D O R E E N  2 
(ars poetica helyett)

azért írom neked ezt a verset 
mert úgysem tudod elolvasni 
mert különben sem érdekelnek 
a versek
(a Braque-ot is csak azért törölgeted
mert drága
mert 10 000 000-t ér
mit is jelenthetnének neked
buja trópusi virággal bélelt lány
ezek a sápadt
még az első fázisból való
hanyag sárga virágok
be sem rámáztattad
pedig csak 60 x  30
talán észre sem vennéd
ha ellopnák
ha ellopnám),
mégis néha nagyón megörülsz
a nevednek
DOREEN

a vers előtt 
(ezért említem újabban a versben is 
a neved) amikor megmutatom 
az újságokat
meg úgylehet versem üressé vájt 
égetett
kancsó formája is 
jelenthet valami kicsit 
a szemednek 
igaz
amióta még a fülét is



letöröm
darázskarcsú kancsóimnak 
legtöbbször kihullanak a kezedből 
és a nagy csörrenésre fölébrednek
a szomszédok mert a modern házakban papírvékonyak a falak
megörülsz amikor megmutatom
az újságokat (pedig ha tudnád
milyen nyavalyás újságok ezek)
mert tudod hogy majd pénzt kapunk
értük
annál többet minél hosszabbak 
annál többet minél hosszabbak 
annál többet minél hosszabbak 
barna ujjaiddal gyorsan 
megszámolod a sorokat 
és megszorzod százzal 
vagy hetvennel
(ez a versem nyolcvanöt soros) 
múltkorjában amikor azt a 
kétszázötven soros verset 
hoztam haza 
megcsókoltál 
azóta minden vers előtt 
a hosszú vers 
múzsájához fohászkodom 
hogy hosszan írhassam versem 
mert DOREEN 
én szeretném ha többször is 
megcsókolnál
igaz különben sincs sose kedvem
abbahagyni a verset
hogy legalább a versben
nyújtózkodhassak
186 centiméteremnek kicsi
ez a szoba



alacsonyak ezek az utcák 
meg a takaróm is rövid 
és különben sem szeretem 
a rövid bolha-fürge 
verseket
félek a vers szélétől 
félek a vers végétől 
félek a vers szélétől 
félek a vers végétől 
félek
hajótöröttként akarok hánykolódni 
rajta és lassan alásüllyedni 
úgy hogy észre se vegyem mikor 
fulladok bele
minden versbe bele akarok fulladni
bele akarok fulladni
bele akarok fulladni
bele akarok fulladni minden versbe.



C S E N D É L E T

Vacsora után,
ahogy fel akarok kelni az asztaltól, 
hogy kalapom véve a városba menjek, 
derekamba nyilall valami, 
visszaejt, mint egy dobra, a székre.
Faragott, rossz régi szék.
Mi az, kérdezi az asszony.
Semmi, mondom,
és a vacsorából maradt
három hideg hajában főtt krumplit
ügyesen félretolva úgy teszek,
mintha az újságpapiros szélére jegyezgetnék.
Verset akarok éppen írni, mondom,
verset erről a három hideg krumpliról
itt a repedt márványlapon.

Diagnózis:
isiasztikus ideggyulladás.



K Ö R É N K  IS K Ö R T  R A J Z O L T A K  
A V Í Z E N

Azon a kis szigeten szerettünk volna élni 
Egyszóval messze az emberektől 
M ár ahogy az lenni szokott

Ő rajzolni tanította volna a gyerekeket
Mivel már volt is némi adottságuk
Szabályos köröket tudtak rajzolni maguk köré a vízen

Én meg hosszú évekig vártam volna 
Nehéz bortól 
Fátyolos szemmel 
Ébenfogakkal
Sókristálypagodákkal dobhártyámon 
Orromban a szamáristállók bűzével 
Egy-egy érdesebb sort

Ám a gyerekek körénk is kört rajzoltak a vízen



L A S S A N  H Ú Z Z Á K  F E D É L  A L Á  
S Z Á R N Y U K A T

Esténként fekete rovarok repülnek be 
Az ablakon papírjaimra 
Lassan nehezen húzzák fekete fedél alá 
Sárga hártyás szárnyukat 
És ugyanolyan nehezen bontják 
Ha ceruzám feléjük közeledik 
Sokszor úgy kell félretaszítanom őket 

Vagy beljebb kezdeni a sort 
Valaki azt mondta
Még sosem látott ilyen lusta rovarokat

Szemük fekete sejtrendszerét bombázom
Apró-cseprő tárgyaimmal
Míg sakktáblává nem hullik elém

Odaát
Állát mint egy gyümölcsöt 
Szépen vájt tenyerére helyezve 
Ő ül



Az idén
egy kicsit korábban találtál reagálni a 
tavaszra,
egy tizenhatoddal előbb koppintott 
szép metronóm-fejed 
és elrepedt.
Előbb nyitottál kaptárt
s a kotta-méhek nem másznak már vissza
többé torkodon,
hogy ismét rétre repüljenek,
a viasz-sántikán szabályos játékaik
vég nélkül játsszák...
Vagy a virágok késtek 
az idén,
hiába rohannak már, 
mint vízeséshez tutajok, 
a művirághegyek.
És a szakállad,
ó, a szakállad,
legszebb hangszered,
nyesett hangszered,
mint hegedű csiga-fején csavarodnak
álladón
a selyemmé-ezüstté finomult birkabelek, 
mézet fúj ily szálasán szél.

Most püspöklila
bársonybelsejű tokba tesznek Téged 
és leengednek, 
ajándékba adnak, mint egy 
citromszín-erezetű hegedűt,



az egész lakás megváltozik, 
ha valamelyik szekrény fenekén 
fekszik egy hegedű, 
vagy legalább a tokja, 
és a föld is meg fog változni, 
mert te majd felstimmeled a fák 
sáros gyökerét.
Óriás koponyádat gyermekhegedű-fejnyivé
csiszolja a szél,
hegyből vési ökölnyivé,
átdobja rajta a húrrá foszlott,
elviselhetetlenül rezgő világot,
és kis füleddel mint csikorgó
fekete csapokkal hangolja.

Könnycseppjeim is 
hosszúra nyúlnak, 
és akár húrjaidból a halál, 
pókhálót szövök, 
íme,
hogy kihalásszam az éterből 
egyszerű szellemed, mint egy legyet.

Valóban,
ez a tavasz szebb az összes eddiginél, 
de a nap még gyenge, 
nem érzem, Zoltán bátyám, 
miért tetted fel már 
a napszemüveget?

Siratlak,
mint egy szamár,
mint a sok seszínű veréb
ablakom alatt a platánfán,



Meghaltál?
Csak a hangszerépítő 
bontotta szét hangszerét, 
kilökte a húrok alól a lábát, 
kilökte a szekrényt tartó 
körtefaoszlopot, 
kiporolta,
vigyázva, előbb selyem, ezüst, 
majd fekete fényhatlan papirosba 
csomagolva a rózsafalapokat...

Az idén
egy kicsit korábban találtál
reagálni a
tavaszra.
Egy tizenhatoddal.

Ez a tavasz,
ó, ez a tavasz!
legszebb öregjeinket bántja.
Homlokuk közepén
már kis tócsában gyűl a harmat,
bőrük elpattan, mint nyírfán
a balettcipő-anyagszerű háncs.



N E M S O K Á R A  E L Ő S Z E D I K  
K O R C S O L Y Á I K A T

Nemsokára előszedik csillogó 
korcsolyáikat a gyerekek 
és a vizet járják

A hideg fém mint a hattyú 
nagy ívben kerül ki 
befagyott követ fűcsomót 
halaknak vágott lékeket

És biztosan lesz majd olyan is 
aki beszakad

A gesztenye már kiugrott 
tüskés bőréből 
és a fa lassan 
módszeresen visszavonul 
figyelmesen reteszeli el 
minden sejtjét

Bonyolult hadmozdulatok 
Kutuzovi zsenialitás

Nekünk is többször kellene 
gyakorolni
elidőzni minden sejtnél 
mint a fák
mert ha így kapásból csináljuk 
egy-két sejtre majd nem rakjuk 
fel a reteszt
és az furcsa dolgokba kezd



A gesztenye már kiugrott 
tüskés bőréből 
és a fa lassan 
módszeresen visszavonul



I L Y E N K O R  
S E N K I T  S E M  Z A V A R U N K

A Csík itt valahol búj elő 
a zsíros földből 
itt valahol búj vissza 
megrettenve a folytonosságtól 
elmocsarasítva vidékünk

M ost a mocsár átrétegeződése 
foglalkoztat bennünket

Ilyenkor senkit sem zavarunk

Mint a nádiveréb 
két kard közé 
kötözzük fészkeink



T IS Z Á T  Ú S Z N I

Tiszát úszni 
virágzáskor
rókalyukban barangolni
kiugrani
ezeregy lyukán
a varsának
kiugrani
kiugrani
az aranykádban fogott
négyélű kardért
kiugrani
kiugrani
kiugrani



mióta ki-kimaradozom már lassan a létből

az ég/bolt volt kenyér só miniszterpapír 
innen is onnan is elérhetetlen 
drótkeretből felpöccintett párás üveg 
üldözött őzek dörzsölik majd a cukorsivatagban

[elvesztett drágaköveket
és a csillagászok
a lét szomorú tornyában háton fekve megforgatva 
sírunk roppant dioptriád isten-ablaka alatt 
kezünkben a nevetésről írott könyvvel mi beázunk 
nem akupunktúra csöpp égitestjeink dárdafellege 
a lét
te írtad le itt csak te
(majd a másik egy cukorhegyet fúrtatok áthúzta) 
és künnmaradtál vele 
áttetsző szörnyeteggel 
a mezők ősbozótjához kötve 
fakolompok hal ál végtelenségében

dzin-dzin don-don gau-gau

báze bul aranyai s ezek a kicsiny fekete békák 
luzsénszky kit elhagyogattak a lányok 
nyelvünk lapátján forogván 
akár egy csonka fésűn 
a lét
delta kiscsatorna 
emelje
emelje babonás messzi tengerfenékről 
emelje elmúlt tengerekből



emelje mind magasabbra a cukorobeliszk 
emelje
keserűségedet

s az édes asztráltestek kilökik a szerelvényt 
mint kígyó löki ki magát bőréből: újszülött. 
most nem lyuggatják sápadó utas keskeny szürke jegyed 

s nem les be három rosszképű siheder 
csontharmonika zeng fenn a hógyepen 
a sáros körfestményt répák bombázzák lent 
merik
merik öblös cukorkoponyával
az élő melaszból
merik
keserűségedet



V I T É Z  N A G Y A N Y Á M

I.
magad fordítod ki 
magad
a kopasztott csirkét
lépcsőre téve a zúza zöld kis malmát
kifehéríted a falakat
ék nélkül
ugrasztod szét magadat 
mint eper tuskóját 
kifejted a százszor újrahorgolt 
fekete harisnyát

betűim csörgő ólomkatonái 
nem tudják megkopasztani a csirkét 
mint te letépni a gyertyáról 
a láng tollát
márvánnyá tömni a lila csíkos párnát 
lépcsőre tenni a zúza zöld malmát 
elindítani
tavaszi éren a cirokmotollát 
még csak a nyakát sem tudják elvágni 
nem tudják fehérrel meszelni a falakat 
ék nélkül
szétugrasztani eper tuskóját 
újrahorgolni a fekete harisnyát

mi lesz kutyáinkkal 
ha már nem leszel 
ki ültet seprűt
ki sepri a kereszt körbejáró árnyékát 
a szemét lényegesen veszít értékéből



már kalászt tartva búzavirág között
a szalma
utolsó szalmaszál
éje szarvban végződő
s pacsirta nem ugorhatja át

az űrt
nélküled nem is nevezhetjük űrnek 
a zöld malom nem őrli tisztára többé

gerendák hullanak gerendákra
por
por



szétszóródott a kristálycukor
elnémult a hűtőszekrény
régi hangszerek hallgathatnak el így örökre
kis zökkenéssel
összekoccintva 70 tojásunkat a jégoltáron 
a fiókban 18 kést 10 kanalat 9 villát 2 tortalapátot 
1000 könyvünk van 
ne félj
én is félek: szerelmes versek írása közben mindig fél a költő
most szépen láthatja
mint libanyakat a nagy kerülőt
ha valaki 8 évig nézett bennünket egy repülőgépből
láthatja egymás felé trappoló
szűzanyameztelen talpnyomainkat a nullás lisztben
de még mindig elvéthetjük egymást
akár földrengéskor a malomban azok a kopasz egérkék
a kelleténél egy árnyalattal jobban hallottam
a hűtőszekrény elnémulását
mit jelentsen ez
semmit
majd leszárad lassan óriás füled
új gyártmányú csöpp füled neked már sohasem lesz
tengeri kagylók zenéjére táncolsz
s végül majd áttáncolsz
ahogy m ár annyiszor áttáncoltál árnyadon
a gyerekek elmentek a nagyszülőkhöz
picasso tegnap meghalt
korunk egyetlen zsurnalistája akit szerettem
kávé mellett reggelente olvastam
avignoni kisasszonyok avignoni kisasszonyok
holnap kedd



egykor óriási városokban szerettem volna élni
hol fantomkristályokká kapaszkodnak össze az emberek
mert mi a természet
klorofill és por által tisztára mosott
klorofill és por
víz
víz által tisztára mosva
csak a hús nem tudja tisztára mosni már magát soha
kihúztam a telefont mint martin du gard
mi a zsilett
abszurd kis jószág
hasonlatos az áldozási ostyához
mellyel zöld lelkűnkbe vágtak monogramot
őrület mondják majd nevető- vagy sírógörcstől fulladozva
végtagjaik között forgatva a csillogó lapocskát 1000 év múlva
0,65 dinár 40 gramm szódabikarbóna
kilyukadt a zoknim
egyetlen kék röggé lesz a levegő
rózsaszín tokjában már a vér is
a gyerekek szobájában alszunk
mind a kettő maga a csavarral járó komikum
a meselemezek elrongyolódtak
elrongyolódtak a meselemezek
a gyerekek is ezt mondogatják énekelik: kucuba-kucuba-kucuba 
ez itt a puma
a kis vágódeszka sárga virága 
a mackó annyira elpiszkolódott 
hogy: él 
ó édes mackó 
tiszta vagyok-e annyira 
hogy már meghalhatok 
kóc
kóc kóc által tisztára mosva 
nincs huzat
egykor volt ventillátorunk



az újvidéki áruházban 6 dinár egy fekete habbal 
éjfél után majd beomlik a vízszag 
labda se röpül
hogy kilökje a fekete futóárokból a tűt 
a kis tűt 
ó édes kis tű 
babaszervízbe akarok
a topolyai oszlopok földbe vert hattyúfalloszok 
petőfi Zágrábban betéve tudta már lear bolondját 
hány óra
33 éves koromban kezdtem el bélyeget gyűjteni 
venyige- csont- elefántcsont-fekete 
szilvásbarna barnásviola őzbarna borsózöld 
fordított párban
in memoriam-blokk celofán feldolgozásban 
borvörös téglabarna kanárisárga 
vágva vágva 
szürkül
ülj a szennyeskosárba
felborult az egyensúly dísznövényeink birodalmában
1200 fajta kaktusz van
őszig most már megleszek hálóing nélkül
mondogatom míg éjszaka matatok utánad
sőt ha az emberélet útjának felén
abba a nagy sötétlő erdőbe is pizsama nélkül érsz
2,70 dinár 1 kilogramm félbarna kenyér
szalicilt már nem árulnak felénk
kipukkadnak a levegőre ragasztott tapétacsíkok
mi tartja mégis e nehéz aranyrámákat
aranyrámákban e 100 kilogrammos figurákat
itt élnek velünk
fehér cipőben festették őket a kiskonyhában 
fegyelmezettek
még nem nyúltak ki kávémért 
könyvemért melyben az áll



beethoven dallamaiból szavak hajolnak ki 
meleg üvegkacsámért 
a pisztolyért 
4 csövű
4 tagú családom
pistának postázva németh Széchenyije 
a beton valahol mégis itt van 
nem bírom felemelni a radírt 
összecsomózott vörös hajszálak 
betonhangyák függővasútja 
fáj a kezem
egyedül asztaliteniszezem
mind nagyobb a labda a számban
piramis épül tán tapétadobozkákból
turisták mindig lesznek
és vattacukrot esznek
kucuba-kucuba-kucuba
ez itt a puma
milyen messze már a párnaháborúk 
a lisztezett sózott toll fehér éjszakái 
ki szórta szét 
ki szórta szét
bár csak mikroszkopikus méretekben 
ismét felporzik a küzdő felek körül a talaj 
a küzdelem azzal dől el hogy egy jól irányzott szúrással 
a hasoldali idegdúcok valamelyikébe ju t a méreg 
a kérdés
mi tizedeli egy család tompakéskészletét az ötödik emeleten
hurcolkodások
földrengések
háborúk
például megfigyelni hogyan liftezik fel egy kanál 
egy villa hányszor csenget 
evőeszközök hullanak majd szegény csontjainkra 
mészpor



nullás liszt
valentinóéknál láttam egy csokor rizsevő pálcikát 
nagy témák 
nem vagyok én hordár 
ki szórta szét a cukrot
zsilettkristályok fúródnak agyvelőm mennyezetébe 
ki szórta szét a sót 
ki szórta szét 
ki szórta szét
talpam is már akár az agyam 
finom és húgyszínű 
ki szórta szét
némely csigák is telis-tele kristálycsillárocskákkal 
ott is hol a padló a mennyezet 
hol a mennyezet a padló 
ki szórta szét
oh miért vagyunk mi újabban kérdezte goethe
olyan szétszórtak
nullásak
miért nem raksz már évek óta virágot a fekete vázába
egy óriás kék sátorban kaptuk
a varsói gettólázadás évfordulóján
ki szórta szét
lisztevő nem kenyérevő
látta már a gettót mein lieber malaparte
korunk egyetlen zsurnalistája akit szerettem
szerette hillt
ki szórta szét
kucuba-kucuba
a meselemezek elrongyolódtak
elrongyolódtak a meselemezek
megérkezett görögországból
ruhája alatt még meztelen
holnap m ár lesz hús kívül is
belül is lesz ruha



kóc
szaru
hol a gyűrűd 
szarugyűrűd
lombfűrésszel kutattál utána a szarvakban
tán visszahelyezted
hogy combtőben átdöfhessenek
ki szórta szét a lisztet
kucuba
ez itt a puma
a vers teste
a párkányra helyezett kocsonyát lesed
már-már ismét boldogan remeg
tiltott magzatelhajtás
gyalupadszerű asztalomon
mondják kik belátnak
ki-be látnak
s átlátnak rajtam is
kézmíves ily korban
précieux
gyakorta naiv
ámbátor -  báthory erzsébetről ír bataille
nagy durva
gesztusokat is kedvelő
.. .dekagramm agyvelő
be kell üvegeztetni képeim
mert ha fúj a szél
a vers teste
este ha lefekszel nem tudsz nélküle
megvannak fogásaid
ki tudod tapogatni magadban
ha kell még bent megfordítod
ki tudod lökni
habár nem akarod
naponta teherben maradsz



nem fogod persze megtartani
ellenkező irányba indulsz
műanyagot is használsz
közönséges is vagy
szétszóródott
prózai
tolnai
de éjfelente
a párkányra helyezett kocsonyát lesed
már-már ismét boldogan remeg
emlékszel akár ifjúkorunkban
elölről tudtuk kezdeni
mint kevesen a világon
mi csak folytatható
ha nem is folytatható
a költészetet
kétfelől fúrtuk a levegőt
s mint szindbád a csontból a velőt
kiütöttük a nemlétezőt
felsír
a köldökzsinórt sosem metszed el 
csupa nyálkás zsinór vagy 
akár lila éjben az űrutas 
tarkódon is nyálkás díszkötés van 
nincs jogod mondod magadnak a jó 
a szép
nincs az ilyen az olyan vershez
nincs a csendélethez csinnadrattához
pedig hát
milyen jó  is a jó
szép is a szép
milyen ilyen is az ilyen
olyan is az olyan
szerfelett



szerfelett
én bóka lászló költeményeit szeretem 
Zárt formák gőgje: új Horatius, 
de Berzsenyinek kemény erkölcsei, -  
„Hervadó színnel rogyok a halálnak...” 
így fordította Szapphót Kölcsey, 
felfelé fordított tenyérrel alszom 
ki szakította ki a zacskót 
ki hasította fel a zsákokat 
földbe vert hattyúfalloszok 
elrongyolódott meselemezek 
túl park lesz 
kucuba 
sok a gyerek
nem lehet elzárni a csapot 
egy lógerincet néztünk a partról 
a víz még nem érte el 
még nem hullott szét az óriási kláris 
a ló gerinces állat 
bulldózer simítja a homokot 
körbe-körbe állandó fortissimóban 
holnap érkeznek a gyerekek 
nem hoznak tán bolhát 
befőttesüvegekben fehér egeret 
zörögnek már a szemetesek 
ki szórta szét
emeleten nem tarthatsz sok klisét
ki szórta szét
virágcserépbe temessenek
kérjük a csontot
ki szórta szét
romlik a szemem
látom magam
sült galamb szájában sült galamb 
tükörszeméttelep



null null
ás ás
a labdarózsa gömb alakú virágzatában minden virág meddő 
2,5 dinár 1 liter tej
a lemezhibából kellene kiindulnunk liszt ferenc



C S O N T V Á R Y  M O S Z T Á R B A N

csont
csont és márvány 
melyik a csont 
és melyik a márvány 
és melyik mind a kettő 
és melyik mind a három 
gránit 
és pala 
pala és pata 
melyik tubus a pala 
és melyik a pata 
szamárszín pala 
palaszín szamárpata 
melyik melyik -váry tata 
mosztár: a mediterráneum 
női nemi szerve
fátyla már Szarajevóban meglebbent 
akarom
akarom az ország legmelegebb városát 
akarom és kész
rákként illeszkedem a kanyonba 
március
megvárom míg vízbe csattan a gyerek
beretvám a neretvában
ha neretválkodom
neretválkodom
április
megvárom míg kisimul a márvány 
neretvám a beretvában 
ha beretválkozom 
beretválkozom



ha nem
szakállam a neretvában 
neretvám a szakállamban 
ha igen is 
meg nem is 
május
akkor nyúlok én a szőrrel 
melyik a csont 
víztörte kulcscsont 
melyik a márvány 
négy habzó márványlány 
folyót lefetyelő bugyogója 
zöld drótháló 
zöld gyászjelentés 
én ugróm festékhidamról 
futok firnisz-alagutamban 
én
én és kész
mennyivel zöldebb itt minden 
a drótháló is almazöldebb 
a neretva az almában (jabuka) 
almából (jabuka) ered 
a zöld hegy (jabuka) alma (jabuka) 
az alma (jabuka) zöld hegy (jabuka) 
almazöld hegy (jabuka) 
s a legyek is
mit szólnak hozzá a legyek is
hess
ess
húz a türkiz tükörbe márványturbánom 
félredől legalábbis 
de én
én egyenesen festek 
egyenesen
és komolyan veszek mindent



komolyan venni
én komolyan veszek
komolyan adni
én komolyan adok
akár ezek az almazöld vízhajtású
anyaszült meztelen kerge birkák
komolytalan-e
égni tücsökzsírban
komolyan
és egyenesen
a koszki-dzsámiig jövet
naponta megérintek egy-egy rézedényt
nyelvemmel megérintem egy-egy kávészem sötét szemérmét
pinea
pinea
zöld gyászjelentés 
márványturbánom akár a mák 
a vöröshagyma virága büszke büszt 
a szamár mediterrán áriája 
beléreped pala 
repedez pata
szárazkútcsikorgás az én hangom
az én hangom
és kész
láttam a nagy
a nagy hegyeken
fogak nyomát
márványt haraptak
szobornak
szoborcsoportnak
láttam  egy asszonyt
forgott
forgott a szalmán a ló után
jávoré na-na
forgott



hogyan foroghatott a magon 
ha márvány 
a mítosz lisztje 
véres talpán 
ha én elmegyek 
híd formájú lyuk marad 
márványalagút marad 
én
én a levegő hátán 
márványsebet haraptam 
könnyedén hátrálok 
a víz előrefut
örökre előre fog futni velem 
örökre és kész 
mediterrán gyászjelentés
RAHM ETULLAHI ALEJHI RAHM ETEN VASIAH 
szépiacsont a zsebemben 
szépiacsont a nyakamban
nekem is kell a könnyű csont nemcsak a papagájnak 
-váry papa ólomfóliában pala 
fehér angyalpata 
könnyedén
fehér patákkal hátrálok
a türkiz tükörben a márványpárkányon a gránitpárkányon 
gránátalmák robbannak 
pa pa pa
törülközőm is lecsavarodik lassan 
márványtörülközőm marad búbomon csak 
akarom
akarom a legmelegebb városokat 
hol a guggolón 
ó a guggolón 
örökös füge méze
nagy halak hasítanak lábad közé utat 
sós vízben a napnak



hol kagylótemetők mellett halad 
ki nem halandó ugyebár 
nem halandó 
és kész 
ám
mégis mily felemelő lenne
kicsi sós gyöngyházba térni örök nyugovóra
nékem is gondolám kinek a sorsa
a: NAGY
világ egy az egyhez
lesz bizony
lesz
és kész
koszki

KOSZTKA PASA



35. V E R S

az a drótkupolás egérfogó 
közepén pörkölt szalonnadarabkával 
az eszményi egérfogó 
a szent péter-bazilikára emlékezteti 
a rómát járt embert
nagyanyám leánykorában járt romában 
még most is őrzi a szent péter-bazilika 
fényképét 
őrizzétek ti is
e békebeli drótkupolás egérfogókat 
de azért kíséreljétek meg 
még idejében 
kihúzni kisujjatokat 
fejeteket már késő
a megváltó fény köszörült koszorúja övezi



TÓTH FERENC





A R S P O E T I C A

Valahol, messze az ég lugasában esőt szüretelnek 
az angyali párok, de jaj a szüretnek: kosaruk 
sok-sok barna gerezdje lehullik, a csókjuk alól 
szilajon kiszökő fonalakban ide ömlik alá! -  
S mi az őszi, nagy-zivatarba kiáltunk; verjük az 
üllőt, nehéz szavaink kalapálnak az égre merészen: 
Hulljon a zápor! Akár ereinkben az ózonos élet, 
oly zabolátlan erővel zuborogjon a mélybe 
a préselt mámor-ital, s füttyentse, hívja magába 
a térből a fényagarak fülelő csapatát: hadd 
vicsorítson a sok fog e bamba világra, épp a 
szemébe, s húzza, cibálja le róla végleg a révedezést! 
-  íme, itt van a szívünk! Kiterítve, akár a ruhák 
a sulykok alatt, vár -  ó, ti messzi angyali párok! -  
vár a mosásra. Hát csak hulljon, zuhogjon a zápor, 
s mossa ki már kifakult tereinkre a színt; s vesszen, 
ó, vesszen el végre a fülledt, nyári örökség!



F O N Á L O N

alig egy órája múlt

az ősz fehér mosolyából 
kiömlött az este feketén 
s az égbe nyúló ág-ujjakon 
lefolyt közénk a földre csendesen

azóta látlak

tekintetem fonalát lazítva 
gyorsan úszol közeledsz felém 
már-már itt vagy újra velem 
szemedből kék lázkarikák ugranak elő 
pattannak az űri csendbe fürgén frissen 
hangtalanul tüstént fölfelé 
s az enyémekkel visszahullva 
immár végre ránk fonódva 
szorítanak egyre jobban 
száz halálon egymáson is át

nem engednek el

csak reggel felé ha az ősz mosolya 
újra talpra áll távolodhatsz 
úszhatsz tőlem el 
tekintetem fonalát feszítve 
mígnem egyszer netán az is elszakad



ősz

a tenger
még ilyenkor is vers 
én vagyok a medre 
s te aki kimondod 
ezért reng 
ha mozdul az ajkad 
s csillognak kavicsai 
ha a napra nevetsz

a vers
még ilyenkor is tenger 
ha szavakat hallok 
ajkad hullámzik 
ha fények játszanak bennem 
fogaidon gurul a nap 
ha megcsókollak 
a só kicsapódik a partokon



S Í R F E L I R A T

a kereszt
mintha homokból volna 
belepereg a szembe 
s az átnedvesedett betűk 
már nem is ott: 
a halom felett
hanem az arcokon olvashatók

itt nyugszik 
Tóth Holló Verona 
leszakadt az időről 
mint deres villanydrótokról 
a megfagyott lábú madarak

tegnap ő tanított meg 
papírra fogni 
fényre váltani 
a hangok árnyékát 
tegnap kékvászon szoknyában 
nagyapám sírját locsolta 
ma a hangok árnyéka 
kiapadt medrű szemébe húzódik 
s a kúton -  csikorgó vödrökkel 
itthagyott percei sorakoznak



K I Á L T O Z Á S  
N A P N Y U G T A  E L Ő T T

Háromszor kiáltott, 
nyissa ki az ajtót; 
sima tótükröt hoz, 
váljon folyóvízzé, 
arca üres kosár, 
rázzon bele almát, 
torkában kőszikla, 
mártsa a folyóba. 
Háromszor kiáltott, 
nyissa ki az ajtót.

Negyedszer kiáltott, 
engedje be rajta;
-  Folyóvíz a vérem, 
nincs, ki benne úszna, 
arcom hétfa-alma, 
nincs, ki összerágja, 
torkom kövén vér hull, 
önnön vérem iszom. 
Negyedszer kiáltott, 
engedje be rajta.

Ötödször kiáltott, 
fogadja magába,
-  Vérem a véreddel 
egy patakot folyjon, 
arcom az arcoddal 
almát virágozzon 
torkom kövén folyj le 
magammal táplállak.



Ötödször kiáltott, 
fogadja magába.

Hatodszor kiáltott, 
nőjön nagyra benne;
-  Kinyújtott kezemet 
lépjék túl az erek,
ne tudják, melyikünk 
fogja gyökerünket, 
bőrön vagy bőrön túl, 
hol a test határa ... 
Hatodszor kiáltott, 
nőjön nagyra benne.

Hetedszer kiáltott, 
támadj fel, éjszaka;
-  Asszonyölön vermet 
két holló szeme ás, 
abba temetkezik
eső és villámlás -  
sámánod vére hull, 
art reba halle... 
Hetedszer kiáltott, 
támadj fel, éjszaka.

Háromszor kiáltott, 
kinyílt az az ajtó. 
Negyedszer kiáltott, 
beengedte rajta. 
Ötödször kiáltott, 
magába fogadta. 
Hatodszor kiáltott, 
égig szaladt benne. 
Hetedszer kiáltott, 
a dobra hanyatlott.



1. hályogra és hervadásra

újhold világánál 
elmentem a kertbe 
az uram öntözte 
paradicsomkertbe 
aranyalmafáról 
kilenc almát vettem 
a kilenc almától 
meghervadt a testem 
vérem megalvadott 
szívem általromlott 
galambok éh-nyála 
a szemembe csörgött 
termés termett rajta 
hályog eredt rája

újhold világánál 
uram szántani ment 
béka-ekéjével 
kígyó-ostorával 
addig szántott vetett 
a kövekből föld lett 
három szál virágja 
tizenkettőt termett

ahogy ő fölszántott 
erdőre kihajtott 
lópaták tüzében 
kertek fölé szállott 
úgy menjen le rólam



aranyalmafája 
szálljon le szememről 
galambok éh-nyála 
reggel fölkeléskor 
föl is fölkelhessek 
szemem orsójára 
napot gombolyítsak

2. elásott kincs meglelésére

holdtöltekor szökőárban 
három korsó já rt az égen 
három korsó nyarat vittek 
szájuk nyomán aranyhíd nőtt 

holdtöltekor megáradtál 
három korsó nyarat adtál 
kiittam a három korsót 
s neked adtam aranyhidam 

három korsó nyárra ősz ül 
október hull levelestül 
ahol botlik ott a kincsem 
megbotlik az ereidben

holdtöltekor hegylábánál 
három korsó áll nyár nélkül 
én lefekszem én ágyamba 
te lefeksze) te ágyadba

testi-lelki koporsómban 
három korsó játéktalan 
testi-lelki koporsódban 
aranyhidam játéktalan 

fölkeltemben hozzád megyek 
korsóidban nyarat leljek 
holdtöltekor öled árján 
aranytűdön átkelhessek



BRASNYÓ ISTVÁN





K U T A S
(Mileíevo, Bácska)

Ha
a legelőn 
a határút felől 
a
tövisek között sikerül
utat törnünk a
szélrózsa ág-bogáig
és akkor ha
déli irányba fordulunk,
vagyis úgy tűnik,
mert dél-délkelet
a helyes kifejezés,
e világ tengelye ugyanis
dél-délkelet—észak-északnyugat:
akkor amit a szem
a volt kutasi nagy zúgó
medréből
bal kéz felől tapasztal, 
illetve lát,
azok a Gavanski- vagy 
Kis tanító-féle 
földek.
Hová az ördögbe 
-  ha lehet így 
kérdést megfogalmazni 
manapság -  lettek 
a Gavanskiak, akik innen 
úgyszólván nyomtalan 
lekoptak,
elszivárogtak a répaföldek 
töm ött barázdáiban



És akkor jobb kéz felől 
voltak a Schafferok, 
akik miután 
katolizáltak, 
ugyanúgy, ahogy jöttek, 
távoztak az égbolt 
füstölgő, kerek nyílásain 
egy fiktív mennyországba, 
éhkoppon hagyva 
a népet
alacsony napszámmal.
Szemben pedig 
a Dunderskiak százszám 
ma példás kis
birtokosok, akik a napi 
fényadagjukat is kimérik.
Hátunk mögött 
a világ
valójában már nem 
folytatódik, meredeken 
alázuhan.
No és
ezen a földön, amelyről 
azt állítják, hogy
a földkerekség legvalószínűtlenebb
pontja,
mely pusztán
csak azért tapad ide
végigkopárkodva nyarat-telet,
hogy hiány ne mutatkozzék
100 km2-nyi
darab a földgolyó
egyensúlyérzékében,
és ha
keményfejű idegenek itt



úgy döntenek, hogy 
átvágnak a semmi 
túloldalára, 
szilárd kéreg híján 
ne kelljen
hidat verniük -  ezen 
a földön
vagy negyven főnyi
megátalkodott népség
napestig havat
fuvaroz, vagy
szalmát szálaz
vihogva a holdvilágnál,
esetleg házasodik
őszvégi sötétedéskor, derékig
párában,
vagy temet,
vagy születik,
orvul szabad ég alatt tölti
az éjszakát, és
mindezt
javíthatatlanul.



A N Á D

A nád vizenyős esztendőkben a földeken is megterem, 
magános szálakban hajladozik a búzaföldön vagy az uga
ron. Igazában azonban a mocsárban honos, vagy az ér 
partján a sekély vízben. Ültetni nem kell, erős és szívós 
gyökérről minden évben újra kihajt.

Rendesen tél közepén vágják, mielőtt az új hajtások 
megindulnának. Színe ilyenkor a zabszalmáéhoz hasonló, 
tavaszra azonban megszürkül, s ha addigra elmulasz
tottuk levágni, vagy ha a szélvihar és a súlyos hó időnap 
előtt letördelte, jobb híján felgyújtjuk; ropogva és gyorsan 
ég, parazsa azonnal elalszik, a hamuja ártalmatlan.

A nádvágók korán kelnek, s ha elég hideg van és jég 
áll a vízen, ahonnan a nád nő, érdekes tolószerkezettel 
látnak munkához, amely a jég színén siklik. Ha pedig a 
tél annyira enyhe, hogy a víz nem fagyott be, akkor rövid 
élű kézikaszákkal, ladikban állva vágnak egy-egy nyalábbal 
a nádból, s egyenként a partra viszik. Délre elkészülnek 
az egyik felével, este hazamennek és meleg ételt esznek.

A nádat másnap vastag huzallal kévébe kötik, át
kötik két helyen is, akárcsak a kendert, és meghatározott 
számú kéve ad egy kúpot. A kúpban a kévék száma vidé
kenként változik, a folyók árterületén túlmegy a negyve
nen. A nádvágók a nádat jégről minden harmadik, ladikból 
pedig minden második kévéért vágják és kúponként érté
kesítik.

Aki jó  minőségű nádat szeretne, az a megfelelőt még 
talpon kiválasztja, s a tulajdonosnak átalányárat fizet érte, 
nádvágókról maga gondoskodik. A rossz minőségű és 
silány nádat, ami nem a vízben nőtt, fűtésre használjuk, 
kemencében, kenyérsütés előtt. Hirtelen lángjától kilyukad 
a vaslapát, füstje ilyenkor halványbarna és sebesen gomo
lyog.



K O L O M P S Z Ó

A ködszitálásban 
semeddig sem látn i: 
aki ott áll
a palaszürke háttér alatt, 
hiába gyújt gyufát, 
hiába próbál tüzet szítani. 
A hangok megállanak, 
barmok fújtatása ül 
ajtók szálkás deszkáira, 
s a távoli kolompszó, 
mint egy-egy puffanás, 
ahogy a paták lecsapódnak 
fentről,
és egyhangúan vágják az út
összekaszabolt
fekete sarát.



A M É L Y Ú T  H A V A

M adárnyomok a susogó kérgen
és tetők távoli fehérsége
a leülepedő füst alatt;
a hóban gyerekhad nyargalászik,
eltévedt utak futnak össze,
melyeken semmi nyom,
nem érkezik senki,
estig kitartó szélcsend,
csak a bodzabokor ágairól hullik
a hó,
ahogy egy jelentéktelenül apró 
madár
kört ír le felette, 
és a kutyák, félúton, 
kapkodva szimatolnak, 
s a neszre hegyezik 
fagyos fülüket.



E L J E G Y Z É S

A tanya szűkös szobájában,
ahonnan kivitték az ágyakat, a szekrényt
meg a varrógépet,
és a falak mellett körben
asztalokat rögtönöztek,
az ablakok közt, Mária képe
alatt,
ott ül a jegyespár,
a fehér abroszra állított két lámpa
arcukba világít:
a zsúfolt homályból kezek
emelkednek és feléjük nyúlnak,
félrebillennek a teli poharak,
s a súlyos dobbantások felszaggatják
a lucskos földet,
melyet tegnap gondosan simára
mázoltak;
az asszonyok azon gondolkoznak, 
hová fektethetnék az álmosan nyafogó 
gyerekeket,
míg a zene sikoltozva robban 
szilánkokra az asztalok alatt.



K I V Á N D O R L Ó K

A megengedett súlyhatárig csomagolt 
holmijával
az asszony és a frissen nyírt
vörös hajú kisfiú
odaállnak még lefényképezkedni
a csodálkozó szomszédokkal,
majd felpakolnak
a ház előtt már ott várakozó
bérelt parasztkocsira,
hogy idejében induljanak az állomásra,
s a vonatról eléijék a délutáni
repülőt,
melyet álmukban már ezerszer láttak 
kifeszített ragyogó szárnyával 
átsuhanni a tengerek felett.



N A G Y  L Á N G G A L  ÉG 
K E M E N C É N K  T Ü Z E

Estig alaposan átfáztunk a szabad levegőben, a 
nyirok átjárja ruhánkat, hát begyújtunk a 
kemencébe, ugyanazzal a gyufaszállal, amelyről 
cigarettánk parazsát vettük.

Elüldögélünk a szárkévén, amelyet szálanként 
széttörünk és a tűzbe vetünk, így egyre közelébb 
kerülünk a földhöz, s amikor már fogytán a 
tűzianyag itt kívül, s ott belül a tűz elég nagy 
lánggal ég, felállunk, s háttal fordulva a tűz felé, 
melegszünk, miközben jövőnk felől gondolkozunk, 
bámulva magunk előtt a belépő piszkos falát.



R É G I  E M L É K E I N K  
F E L E L E V E N E D N E K

Amikor a ház sarkán megállunk, a fák alatt 
ellátunk a messzeségbe, még bejáratlan útjaink 
jutnak eszünkbe, vagy azok az utak, amelyeket 
önállótlanul tettünk meg fiatal korunkban, mielőtt 
el tudtunk volna igazodni a világban, és azóta sem 
fordultunk meg arrafelé.

Egy nagy zöld lejtőre emlékszünk, egy illatra az 
augusztus végi délután szelében, egy madár 
kiáltására a rét felett, vagy azokra az emberekre, 
akikkel valaha együtt jártunk, és nem tudjuk, hová 
lettek.



F Ü V É S Z K E D É S

Ez itt a kamilla (matricaria chamomilla), ez a 
mályva (malva neglecta), ez a pásztortáska 
(capsella bursa pastoris), ez a pemete (marrubium 
vulgare), ez a csillagpázsit, vagy ahogy mi mondjuk, 
tarack (cynodon dactylon), ez a gémorr (erodium 
cicutarium), ez a kakukkfű (thymus serpyllum), ez 
a maszlag (datura stramonium), ez meg az 
ökörfarkkóró (verbascum phlomoides), ez meg a 
szarkaláb (consolida orientalis).

És így, könyvünkben lapozva lépdelünk a 
földeken, minden lehető bozótnál elidőzve, ezt a 
mai délutánt erre szántuk, hogy azonosuljunk a 
világgal.



A T É L  J E G E  H A R S A N  O D A K I N N

Újév után az első holdtöltekor a nappalok szinte 
tavaszias fényűek, a vastag hó m ár roggyan is 
kissé, de az áttetsző fehérségű éjszakában a derült 
ég fagya egykettő megköt a fehér kérgen, és amikor 
már úgy véljük, hogy enged a tél, az éjszakák 
oly hidegek lesznek, hogy ellenőrzinünk kell a 
vermek tetejét, ahol a krumplink meg a 
takarmányrépa áll, nem szivárogtak-e be 
olvadáskor.

Aztán éjszakánként hallani fogjuk, ahogy a 
havon keletkezett jég recsegve hasadozik, tízszer 
hosszabban szól, mint egy puskalövés, ugyanúgy, 
mint ahogy a nagy folyók jege rian ilyentájt, és hol 
vannak ide a folyók?



É L E T Ü N K  A D O M B O K  A L A T T

A föld ezernyi horpadással és gyűrődéssel 
mégiscsak kiprésel magából egy apró dombot, 
amely tőlünk déli irányba esik, de mintha 
félbemaradt volna, könnyen elkerüli a szem, s ha 
fogattal járunk arra, szinte észre sem vesszük, 
amikor legördül róla a kocsi.

Ám a tetejéből újabb dombok ötlenek a 
szemünkbe, halmok, amelyek alig emelkednek a 
világ elképzelt simasága fölé, s mégis o tt vannak, 
nem létező vizek partjaiként; s amikor házunkat 
is egy ilyen hajlat legtetején pillantjuk meg, már 
nem is csodálkozunk, hogy aki építette, sokkal 
inkább tisztában volt a világgal, mint mi, akik , 
eszmélésünk óta naponta itt forgolódunk, 
képtelenül arra, hogy életünk folyását 
végérvényesen egyenesbe hozzuk: ösztöneink 
megcsalnak bennünket, pillantásunk felületes, s ha 
végiggondoljuk, nem sokra jutnánk a köröttünk 
már befejezett világ nélkül.



A Z  E S Ő K  S Z Ü R K E  K Ö D E

Mintha gyomot égetnénk, és ritkás füstje itt lengene 
el a szemünk előtt, ugyanolyan szürkén úszik ez a halvány 
köd a borús ég alatt, amely a virágokba belefojtja a gyümöl
csöt és megüli a fák lombját, hogy nem győzzük a szemün
ket dörzsölni, minduntalan káprázatokkal küszködünk.

Valahol bizonyára nagy viharok vannak, mi szeren
csére nem a viharok körzetében élünk, nekünk csak az 
úgyszólván láthatatlan ködük ju t, mely alattomosságával 
több kárt tesz ugyan, mint esetenként egy-egy erre tévedő 
zivatar, amitől ez a köd most jó  darabig meg fog kímélni 
bennünket.

Hanem gabonánk aszott magjai kiperegnek; a zöld 
szár talpon állva megpenészedik; kazlazására takarm á
nyozás céljából nem is gondolhatunk, mert begyullad és 
kocsonyás trágyává erjed; az úton még a kerekek nyomát 
is felveri a gyom -  ennyi az, amit a déli erőtlen napsütésben 
álldogálva számba veszünk, majd, mint az alvajáró, ban
dukolunk tovább a fák alatt.



A M A G A S B Ó L  H A N G Z Ó  
K I Á L T O Z Á S R A

A szeptemberi virradatban mintha hamut sodorna a 
szél, laposan az ég alatt, messziről csak ennyit látunk, 
amikor a gyülekező m adarakat figyeljük; ám min
den egyes hamuszemcse egy-egy sötét szárny, s a madarak 
utóbb ellepik a kerítést és házunk körül a fákat, de amint 
kissé felmelegszik az idő, már dél felé, ismét szétszélednek.

S amikor majd túl a hónap derekán megkezdődik 
a napokig, sőt hetekig tartó madárvonulás, és a földrész 
mindenfajta vándormadara ott repül el a tetőnk felett, 
ablakunk alatt és kertünk fáin nemegyszer errefelé isme
retlen rigófajták vagy a bokrok alatt szalonkák éjszakáz
nak, és a sötét leszálltával sem marad abba a magasból 
hangzó kiáltozás, amitől úgy érezzük, miránk is ugyanaz 
a végtelenül hosszú út vár, és csupán az őszi termés már 
megkezdett betakarítása akadályoz bennünket abban, 
hogy nyomban felkerekedjünk.

Később pedig, amikor a kukoricakotúkat már befutja 
a dér, rosszkedvűen tekintünk szét a környéken, amíg 
egyre csak az idő oktalan múlásán töprengünk.





JUNG KÁROLY





L E N G

Tölcsérben repedt mondatok.
A táj rendhagyó szintaxis.
Tölgyfában évek, puskagolyó.

De repedt mondatokban puskagolyó. 
Szavak romhalmaza leng.
Tölcsérben tölgykorona.
A szó alján nehéz kövek.

Korban idegen tárgy.
A szó egymagában. Leng.
A szintaxis hervadó virágként.
A szó a szavak romhalmazán.
Kövön a szó. Leng.



B A R A N Y A I I .

Fordul a lankás,
A dombhát leomlik. 
M int a homokszemek, 
Minden lepereg.

Idő és szavak.
M int a könnyű pára, 
Leng a szomorúság.



Képzelt lábaival utakat róhatna. Valóság mása.
Hiányzó kezével ütéseket mérhetne a pontra. Ahonnan 

minden út kiindul.
A burkok, rétegek egyszerre egymás alá siklanak, mint

egy a rég áhított görbe pontos adatai szerint, de aztán 
visszaderengenek.

Telitalálat. Kiszámított értelem. Ahogy élek.
Ha nesze is lehetne az ütéseknek-találatoknak, azokon 

a térítőkön kellene keresni őket, ahol a fogantatás rendje 
néha átdereng a sok rétegen és ritka metszéspontokon 
hirtelen kiteljesedik.



A H Á T T É R  Ü R Ü G Y É N

Emlékezni kell arra az állomásra,
Arra a kísérteties suhanásra 
O tt a maroknyi élet fölött.
Mert az kísértet volt -  fantom.
Fantom valóban, mögötte pattanó ideg, 
Terepszínű, dübörgő szörnyeteg.
De emlékezni kell a ködre is,
Arra a szakadatlan esőre,
Tavaly volt, meg tavalyelőtt,
A guruló felhőkre a napfény utcájában, 
Azokra a szürke felhőkre,
Arra a szennyes égre,
A szennyes esőre, a szennyes napokra, 
Arra a szennyes nyugalomra,
A hallgatásra, fogat szorító csöndre,
S a feszülésre is bennünk.
Emlékezni kell az indulásra,
De méginkább arra, hogy 
Mégis hazaértünk. Haza a hazába.
S meg kellene kérdezni valakit,
Hogy hol is van az a Murmanszk,
Vagy legalább megnézni egy 
Használható térképen;
Hol van ez a város, ó hol,
Ahová az a szomorú gyerek utazott, 
Abban a napfényes júniusi éjszakában, 
Vagy legalább azt tudni,
Hová utaznak gyerekeink,
Akik egész nap bicikliznének 
Meg csöngetnének a ház körül,
Akár az ifjúkor szabadkai villamosai;



Mert nem lehet kérdéseik elől kitérni, 
S minek is kitérni,
Vagy minek kitérni a vers elől,
S szabad-e kitérni a vers,
A szó elől egyáltalán?



A M I N I N C S

Ami nincs: az az erdő.
Kivágtak utóbb minden fát. 
Elvonul minden felhő 
Gazdátlanul, a tájon át.

Ami nincs: az a rét.
Halvány fémcsík a folyó.
Ketten, ha fogják egymás kezét: 
Emlék már csak, elfolyó.

Ami nincs: az maga a táj.
Szűk szobában m atat a sötét.
S megnevezni azt is, ami fáj, 
Keresve újra a másik kezét.

Ami m arad: a gyorsuló idő, 
Valamint am ott a fák: 
Mindegyik néma hírvivő,
Kik a halálba úsznak át.



A L Á M O S O T T  I D Ő

Később, amikor már 
Ujjaid közül elperegnek 
az ezüst obulusok, tálentomok, 
Amikor rádöbbenhetsz,
Hogy éveid szigorú mérlege: 
Alámosott idő -  
Már zuhanásra kész;
Amikor már feldúltál 
Magadban minden árkot, 
Minden sírt, minden emléket, 
Mindent, ami voltál,
S azt is, ami 
Lehettél volna:
Fölkattintod azt 
A diófa dobozt.
Ide szórtad ceruzacsonkjaidat 
Meg egyéb szemetedet,
S mindent, ami még 
Megmaradt
Vagy maradhat belőled;
Ami lehetett volna,
Ami nem lehetett,
Ami van, de lehetetlen.
S a lehetetlenségben 
A lassú kiégést,
Valamint az üszkösödő, 
Alámosott időt.





PODOLSZKI JÓZSEF





EGY H O S S Z Ú  V E R S E T

írni szeretnék egy hosszú verset
mely nem lenne vers
csak monoton torzult töredéke
valakinek
valaminek
fogalom szó és értelem nélküli végtelen
unott darabja
napjaimnak
napjaidnak
melyek kimerültén csúsznak el
ernyedt kezünk poshadt fogásain
és dologtalanok
annyira dologtalanok
hogy kedvét szegik mozdulatainknak
mondom
egy olyan verset
melynek soha
de soha vége nincs
és nem kezdődik sehol



párnádon feküdtem 
párnámon feküdtél 
párnánkon fektünkben 
egyszer fölijedtél 
éjszaka volt akkor

és nincs többé hajnal 
sötétben maradtál 
fekete ruhádban

hiába keresnek 
már meg nem találnak 
már meg nem talállak 
kereslek 

hiába



szél fúj be az ablakomon 
szél jár be az ablakodon 
mért álljak hát ablakodhoz 
ha te nem jössz ablakomhoz

nyitva maradt mert itt álltái 
nyitva m aradt mert itt vártál 
nyitva hagytad 
nyitva hagytam



zsombék rejts el 
nádas nyelj el 
folyó vígy el 
bánat lep el

s bánat ha elleptél 
folyó kivetettél 
nádas fölszabdaltál 
zsombék rám szakadtál

tudom már 
tudom már 
zsandár sosem voltam 
betyár nem lehettem



SE T A P L Ó  SE T Ű Z

se kova se tapló
nem otthonos a tűz
a szikra itt semmibe pattan
ha kipattan mégis
a csíkja ideges ív
idegen rajza nem bont a csenden
állok sötétben
zárt sír a világ
csak haja és körme
csak haja nő
körme szarusodik
minden szerelemnek
hát el ne hagyj kedves
ne most magamra
ki vándorutamról tértem pihenni
zöld sálakra hajtva le fejem
légy te a föld
áss te magadba
hogy ki ne bontson már
semmi engemet
se tapló se tűz
soha engemet



B Á R D O S K O D Ó

bárddal a szomorúság gerincére sújtok 
roppanva válik le csigolyáról a másik csigolya 
és a fehér velő páncélburkolatából markomba fordul 
kékült nyomai egy-egy gondolatnak 
véraláfutásos sok remény már rég elszakadozva 
fel az agyig és feslett szövetei a jó  szeretésnek 
mindezt két ujjheggyel gombócokba gyúrom 
és lenyomom a vers sötétlő torkán 
nehéz emésztésű fűszeres étel 
ül majd álmaimra és pépes a reggel is 
alaktalan minden vállalkozás



BÖNDÖR PÁL





M E G F O R D Í T O T T A .

Megfordította kedvünk a szél.
Ez könyv, ez ablak, ez szikla.
Egy pillanatig sem volt szélcsend.
Ez hamu, ez ablak, ez szikla.
A déli szél elnyomta az északit.
Ez hamu, ez üvegtörmelék, ez szikla. 
Megfordította kedvünk a szél.
Ez hamu, ez szemét, ez homok, ez szél. 
Keveri, fújja, kavarja kedvünk. 
Megfordította kedvünk a szél.
-  mondom a parton du. 5h körül.
Az ólomnehéz, déli szél -  mondom. 
Állandóan, ott, a partnak 
ugyanazon a részén, du. 5h körül.
A szél -  mondom - ,  a déli szél.
Du. 5h körül mondom,
most már örökkön: -  a szél, a szél, a szél.
Ez szél, fúj a szél -  mondom.
Egyre mondom, hajtogatom, 
be nem áll a szám, 
örökkön mondom, azon a napon, 
azon a parton, úgy du. 5h körül 
és be nem áll már a szám: -  
a szél, ez szél, fúj a szél, 
keveri kedvünk, mondom 
azon a napon, azon a parton, 
úgy du. 5h körül örökkön.



Eső veri a sziklákat, mállik 
a betűkről az ékezet. Sehol 
egy fűszálat. Kőházak. A táj 
nem ismeri a súlytalan díszeket.

Tőmondatokban beszél a szél.
Kavicsként a szó 

a szikláknak. Jelzők nélkül 
visszhangzik odébb a világnak.



F E H É R .

Fehér nyári ég alatt 
gyermek -  ős
kori ...  kerekek nélkül 
gurul felém. Az ég...
Az akkori vagy a mostani?



A M E L Y B E N  
H Ő S  B A R Á T J Á R Ó L  SZÓL

Megvetemedett a padló, megbotlasz 
a gyenge lámpafénynél. Megbotlasz 
a szőnyeg sarkában. Megbotlasz 
az esti szürkületben, megbotlasz 
a kora reggeli sietésben. Nem találod 
elveszett önbizalmad.
Félig olvasott könyved nem találod. 
Rágyújtanál, a cigarettád nem találod.
Nem találod a szót, amely most kellene.
Nem találod szívedben a régi nyugalmat. 
Megbotlasz félig olvasott könyvedben. 
Megbotlasz egy könnyelműen kiejtett szóban. 
Megbotlasz a hamutartóban, egy cigarettában. 
Megbotlasz egy átm ulatott éjszakában.
Megüt elveszett önbizalmad.
Alattomosan megüt ajtódban a küszöb.
Megüt félig olvasott könyved.
Megüt könnyelműen kiejtett szavad.
Megüt átm ulatott éjszakád.
Megüt az estéd, megüt a reggeled.
Szaporán üt szívedben a nyugtalanság.
Lépsz és megbotlasz, megüt, 
ami körülötted.
Szaporán ü t szívedben a félelem.
Megbotlasz, lépsz és félsz.
Megbotlasz, lépsz és félsz.
Megbotlasz, lépsz és félsz.



M I R E  B E J Ö T T É L .

Mire bejöttél a kertből a konyhába, 
szürkére száradt kezeiden a fekete sár.
Forró vízben áztattad le a kemény földet.
Akkor újra felvetted a könyvet, visszalapoztál
az előző oldalakra -  mi történt,
hogy is volt az? Vízcsepp pecsétek maradtak
a lapokon. Igen, így már értem -  mondtad félhangosan,
miután újraolvastad a kérdéses részt.





JEGYZETEK





U T Ó S Z Ó

Felszabadulás utáni költészetünk történetének mennyi
ségi mérlege vagy nyolcvan költő százharminc kötete. 
Legtöbbje önálló verseskönyv, és csupán néhány anto
lógia, közös kötet teszi változatosabbá a bibliográfia kí
nálta képet. Nagy általánosságban tehát évenként négy 
verseskönyvünk jelent meg -  többek között annak bizony
ságaként is, hogy a vers vezető műfaja irodalmunknak, s 
hogy érzelmi világképünket még mindig költészetünkben 
kell keresnünk, habár az utóbbi évtizedben prózairodal
munk örvendetes gazdagodását figyelhettük meg, s noha 
drámairodalmunk is erőteljesen adott jelt magáról.

Költészetünknek van tehát története, s az antológia, 
melyet kezében tart az olvasó, valójában visszapillantást 
k ínál: a válogatók alapvetően történeti szempontokat 
követve mérlegeltek, vettek figyelembe költői műveket, 
tallóztak versek és verseskönyvek között, s ilyen szemlé
lődésre ösztönzik az olvasót is. A történetiség elvének 
érvényesítése természetesen azt is jelentette, hogy vállalni 
kellett nemcsak a kétségtelenül kínálkozó előnyöket, ha
nem sajnálatos módon megkerülhetetlen hátrányokat is. 
Előnyei között első helyen irodalmi korszakaink jól körül
határolható fogódzóját kell említenünk, annál is inkább, 
mert a jugoszláviai magyar líra felszabadulás utáni szaka
szai nem mondanak ellent irodalmunk története általános 
időhatárainak, mi több, éppen költői kezdeményezéseink 
alapján állapíthatjuk meg nagyobb ízeit. így volt ez az 
ötvenes évek legelején, majd a hatvanas évek kezdetén is. 
Az irodalmi „új” rendre költőink zászlaján volt felírva 
először, egy-egy korszak érzelmi-gondolati görbéjét is a 
versek nyomán rajzolhatjuk meg a legmegbízhatóbban.

Három nagyobb költői korszak képe rajzolódik ki



költészetünkben is, antológiánkban is -  mintegy a költői 
nemzedék fellépte ritmusához igazodva. A negyvenes 
évek második fele képezi az elsőt, amely természetszerűen 
átnyúlik az ötvenes évekbe is, az ötvenes évek adják a 
második nagyobb történeti szakaszt, mig a harmadikat 
a hatvanas évek jelölik. Természetesen nem zárt periódusok
ról van szó, hiszen a költészet alakulási folyamatai valójá
ban gazdagabbak, színesebbek s ellentmondásosabbak is, 
mintsem hogy időhatárok adta egyszerű képletekbe lehetne 
foglalni őket. Már csak azért sem, mert számolnunk kell -  
nevezzük így -  biológiai ritmuseltolódásokkal is. Vannak 
lassan beérő és gyorsan kibontakozni tudó költői tempera
mentumok, vargabetűket követők és nyílegyenesen hala
dók, tétovázók és magabiztosak megszólalásban és költői 
„viselkedésben” egyaránt. A legjellemzőbbnek talán Gál 
László pályaképét kell tartanunk ebből a szempontból: 
antológiánk élén állnak versei, pályáját a húszas évek 
elején kezdte, a felszabadulás után érett költőként szólalt 
meg, azonban csak az ötvenes években kezdte költői vilá
gát újra építeni, magasra a hatvanas évek második felében 
emelkedett, a hetvenes években legfiatalabb költőink is 
„kortársuknak” érzik -  azoknak a verseknek alapján, 
amelyekben a költő mintegy ifjúkorának nagy chiliasztikus 
várakozásával küzdött „rozsdás estéi” rőt fényében. Az 
antológiaszerkesztők dilemmái kézenfekvők tehát: nem
csak nevével és versével lehet kezdeni az antológiát, érvek 
szólnak amellett is, hogy akár az ő művével zárjuk köl
tészeti retrospektívánkat. Az alkony fényében áll előttünk 
Debreczeni József költészete is, szinte függetlenül attól az 
irodalomtörténeti szereptől, amelyet 1949-ben Tündöklő 
tájon című kötete játszott. Az ilyen és az ezekhez hasonló 
oly jellegzetes eltolódások adottak tehát. Okai között a 
biológiaiak, a költői tehetség és alkat problematikáját 
hordozók mellett az esztétikai „klíma” változásainak mene
tét is számon kell tartanunk -  elsősorban a negyvenes és



az ötvenes évek fordulójának a táján, de később is. Egyes 
költők hangja a kedvező esztétikai „éghajlat” alatt fel
erősödik, s úgy tetszhet, hiánytalanul kifejezi a kort, mások 
a krízis fájdalmát szenvedik -  egészen a korszerűtlenség 
ódiumáig.

A történetiség elve, amikor alapvonásaiban megköze
lítő pontossággal tájékoztat a múltban lejátszódott költői 
eseménytörténetről, sajátos módon igazságtalan azzal a 
költészeti pillanattal szemben, amely az antológia készí
tésének az ideje is. A költői lehetőség kérdése ezért nem 
vetődhetett fel, s azok, akik mostanában indultak, ezért 
maradtak ki gyűjteményünkből. Ha olyan antológia készí
tésére vállalkozunk, amely a mai jugoszláviai magyar köl
tészet feltérképezését tűzi ki célul, benne a felkínált nevek 
és versek sem lennének minden esetben azonosak az itt 
olvashatókkal, hiszen akkor már nemcsak a költői érték 
problémájával állnánk szemben, hanem az esztétikai „biza
lom” kérdésével is mind a költői talentum, mind pedig 
a követett költői irány vonatkozásában: azt az irodalom- 
történeti jövőt kellene sejtetnünk, amely még csak most 
mozdul, mintegy a jelen méhében, ám értékteremtő vol
tát, a friss költői csapások járhatóságát még csak jelzi, 
de nem dokumentálja. Bármennyire jogosnak tetszik 
tehát a követelmény, hogy az antológia, amely költésze
tünk múltjába pillant, vessen egy tekintetet legalább jövő
jébe is, s bármennyire vonzó is az ilyen munka, kockáza
taival együtt, a válogatók elhárítják maguktól. S teszik 
ezt abban a meggyőződésükben, hogy amikor az olvasó
nak segítenek végigjárni azokat az utakat, amelyeket köl
tészetünk és költőink jártak végig, feladatuknak eleget 
tettek, és segítettek eligazodni a „hagyomány és újítás” 
kérdésének a labirintusában is. A „hagyomány” megmuta
tásával, s ebben már költészetünk jelene és bennfoglal- 
tatik. Egyrészt felkínálja az olvasónak azt a költészeti 
világot, amely ellen az ifjú költészet lázadhat, melyet a



maga újításával megtagadhat -  mondván s példázván, 
hogy „eddig jutottunk” , másrészt jelzi a költői kommu
nikáció aktív vonalait is, hiszen eljövendő költészetünk 
gyökerei az antológiánkban is adott költői talajban fognak 
gyökerezni -  mind pozitív, mind negatív értelemben.

Az esztétikai érték kérdése, mint kritikánkban is, 
antológiánkban is nyílt mind a költők, mind a választott 
versek viszonylatában. Legtöbb esetben a kritikai-irodalom
történeti közmegegyezést követhették a válogatók költé
szetünk harminc esztendejének nagyobbik hányadával 
kapcsolatban, egy kisebb időszelet költői produkciójának 
mérlegelésekor viszont jelentősebb mértékben kellett a 
költői kifejezésnek olvasót meggyőző erejére támaszkod
niuk, az autentikus költői megnyilatkozás benyomását 
keresve, számolva természetesen az ítélet szubjektív vol
tának megkerülhetetlenségével is. Hogy itt világkép és ki
fejezés, versnyelv és költői egyéniség, költői én és világ, 
érzelem és gondolat, „haza” és „nagyvilág” kérdései az 
adottak a legkülönbözőbb párosításokban, egészen nyil
vánvaló, s a választott költők és versek mögött a válógatói 
megoldások fentebb jelzett vonatkozásai is ott vannak. 
Mert ezeknek a kérdéseknek is történeti jellegük van. 
Szemléletük nem indulhat ki másból, mint abból a fel
ismerésből, hogy mind érzelmi-gondolati, mind költői-ki- 
fejezésbeli síkokon a költészet korszakonként újra és újra 
realizálódik és újra szerveződik -  éppen ezért a válogatók 
célja volt ezt a jugoszláviai magyar költészetben is oly 
természetes folyamatot tükröztetni, megjelölve „örök” 
helyeit és „szituációit” , nemkülönben változó területeit.

Végezetül a válogatók jelezni szeretnék munkájuk leg
általánosabb tapasztalataként, hogy a jugoszláviai magyar 
költészet az elmúlt harminc esztendőben hármas kötődése 
jellemzőit rendre megmutatta. Együtt mozgott, változott 
a világgal, s míg az egyetemes magyar költészettel és ha
zánk népei lírai alakulástörténetével a legszorosabb kap



csolatban létezett, nemcsak a maga, sajátos hangját találta 
meg, hanem autentikus világát és közlésrendszerét is ki
építette. Nemcsak a költői érzelmek története lenne már 
most megírható, hanem stilisztikájának, verstanának, kép
világának a históriai szemléje is. Meggyőződésünk szerint 
az első fogódzókat ez az antológia már felkínálja.

Megjegyzésként pedig közöljük, hogy Gál László,
Fehér Ferenc, Gulyás József, Tolnai Ottó, Fehér Kálmán, 
Brasnyó István, Podolszki József és Böndör Pál verseit
Bori Imre; Thurzó Lajos, Zákány Antal, Ács Károly,
Pap József, Koncz István és Tóth Ferenc költeményeit
Szeli István; Debreczeni József, Domonkos István és Jung 
Károly verseit pedig Tornán László válogatta.



R Ö V I D  É L E T R A J Z O K

ÁCS KÁROLY 1928-ban született Szabadkán. Jogot 
tanult a belgrádi egyetemen. 1951 óta Újvidéken él. Kez
detben a Magyar Szó munkatársa, majd külpolitikai szer
kesztője. 1965-től 1975-ig a Híd főszerkesztője. Most a 
Fórum Könyvkiadó szerkesztője. Elnöke volt a Vajdasági 
íróegyesületnek. Csönd helyett vers című kötetéért Híd-díj- 
jal jutalmazták. Műfordítói tevékenységéért Újvidék város 
Októberi Díját és a Szenteleky-díjat kapta. Verseit szerb- 
horvát nyelven is kiadták. Művei: Kéz a kilincsen (versek,
1953), Csönd helyett vers (versek, 1960), Napjaink éneke 
I/II. (A modern jugoszláv költészet antológiája, 1965, 1967), 
Menetrend dicsérete (versek, 1968), Ének füstje, füst éneke 
(versek és műfordítások, 1976).

BÖNDŐR PÁL 1947-ben született Újvidéken. Tisztviselő. 
Művei: Eső lesz (versek, 1970), Karszt (versek, 1974).

BRASNYÓ ISTVÁN 1943-ban született Mohol-Gunarason. 
A Magyar Szó munkatársa. Gyermekeknek írt verseiért 
kétszer részesült Neven-díjban. Művei: Vadvizek (versek, 
1966), Kinn a szélben (próza, 1968), Árnyék és fű (versek, 
1969), Üres királyok (versek, 1970), Csapda (elbeszélések, 
1971), Könnyűatlétika (versek, 1971), Égi laboda (gyermek
versek, 1971), A levegő titkai, Gazdanépek (versek, 1972), 
Lampion a fán (elbeszélések, 1972), Szociográfia (versek, 
1973), Égetni viszik (versek, 1973), Kései csillag (gyermek
versek, 1973), Kialudt tűz (versek, 1974), Holdfény (gyer
mekversek, 1974), Tükrös Madonna (próza, 1976).

DEBRECZENI JÓZSEF 1905-ben született Budapesten. 
Szabadkán és Budapesten volt újságíró. 1944-ben Ausch



witzba hurcolták. A felszabadulás óta Belgrádban él. 
Évekig munkatársa volt a Magyar Szónak és az újvidéki 
rádiónak. Néhány drámáját színpadra állították. Több 
könyvét szerbhorvát nyelven is kiadták. Maga is foglal
kozott műfordítással. Hideg krematórium című művéért 
Híd-díjat kapott. Művei: Történet (versek, 1925), Világ
szép kisasszony (regény, 1929), Illetlen utca (dráma, 1933), 
Tündöklő tájon ( versek, 1949), Hideg krematórium (re
gény, 1950 és 1975), Vacsoracsillag (versek, 1952), Az első 
félidő (ifjúsági regény, 1953), Belgrádi éjfél (versek, 1958), 
Emberhús (elbeszélések, 1959), Csodabolt (szatírák, 1959), 
Szamár a hegyen (szatírák, 1962), Dal legyen a jel (válo
gatott versek, 1966).

DOMONKOS ISTVÁN 1940-ben született Zmajevón. 
Tanítóképzőt végzett. Évekig dzsesszmuzsikus volt majd 
újságíró lett. A kitömött madár című regényéért Híd-díjat 
kapott. Verseit szerbhorvát fordításban is kiadták. Művei: 
Rátka (versek, 1963), Valóban mi lesz velünk (versek, 
Tolnai Ottóval, 1968), A kitömött madár (regény,
1969), Via Italia (ifjúsági regény, 1970), Áthúzott versek 
(versek, 1971), Redőny (publicisztikai írások, 1974).

FEHÉR FERENC 1928-ban született 2edniken. Az Ifjúság 
(ma Képes Ifjúság), a Híd és az újvidéki rádió szerkesz
tőjeként dolgozott, ma a Magyar Szó munkatársa. Delelő 
című verseskötetéért Híd-díjat kapott, műfordításaiért 
Szenteleky-díjjal jutalmazták, az ifjúsági és gyermekiro
dalomban elért sikereiért pedig a Zmaj-díjat ítélték neki 
oda. Verseit szerbhorvát fordításban is kiadták. Művei: 
Jobbágyok unokái (versek, 1953), Álom a dűlőutak szélén 
(versek, 1956), övig a földbeásva (versek, 1959), Színek 
és szavak (kétnyelvű verseskötet, Miroslav Antiétyal,
1960), Az én nyuszim (gyermekversek, 1961), Bízó szere



lemmel (versek, 1962), Felhőjáték (jugoszláv költők ver
seinek gyűjteménye a gyerekek számára, 1963), Esővárók 
(versek, 1964), Delelő (válogatott versek, 1966), Szeptem
beri útravaló (versek gyerekeknek, 1968), Hazavezérlő 
csillagok (naplójegyzetek, 1970), Egy kiskirály kunyhójá
ból (vers, 1972), Szabadkai diákéveim (emlékezés, 1972), 
A kőkecske titka (ifjúsági regény, 1972), Vasfű (versek, 1973).

FEHÉR KÁLM ÁN 1940-ben Csókán született. Okleveles 
jogász. A Híd szerkesztője, az Új Symposion főszerkesz
tője volt, később a Létünk szerkesztője, ma pedig a Fórum 
Könyvkiadó főszerkesztője. Jugoszlávia Szkupstinájának 
küldötte. Költészetéért Újvidék Októberi Díjával jutal
mazták. Verseit szerbhorvát fordításban is kiadták. Művei: 
Akvárium (versek, 1964), Száz panasz (versek, 1966), 
Összjáték (ifjúsági regény, 1970), Füijvadászat (versek, 1971).

GÁL LÁSZLÓ 1902-ben született Koviljon, Újvidéken 
halt meg 1975-ben. Rövid megszakításokkal több évtize
dig hivatásos újságíró volt. A harmincas években Szabad
kán kiadta a Grimasz című szatirikus hetilapot. M unka
társa volt a Hídnak, a Kalangyának. A felszabadulás után 
egyik alapítója a Szabad Vajdaságnak (ma Magyar Szó), 
s nyugdíjba vonulásáig szerkesztője. Híd-díjjal, Újvidék 
Októberi Dijával, a Szerb Szocialista Köztársaság Július 
7. Díjával és a Jugoszláv Újságírószövetség díjával jutal
mazták. Több jugoszláv kitüntetés viselője. Verseit szerb
horvát fordításban is kiadták. Művei: Novellíra (vers és 
próza, 1922), Versek (1933), 57 vers (1949), Nevető könyv 
(humoreszkek, szatíra, 1951), Noé bárkája (elbeszélések, 
karcolatok, 1959), Dal a szegény halászról (versek, 1959), 
Ispiláng (versek, 1961), Lepkevilág (versek, 1965), Szó a 
szélben (versek, 1968), Tenyerünkön a hold (versek, 1970), 
Rozsdás esték összegyűjtött versek, 1972).



GULYÁS JÓZSEF 1937-ben született Ludason. Az iro
dalmi munkásságnak szentelte magát. Művei: Csak ember 
vagyok (versek, 1959), Könyörgés magamhoz (versek, 
1965), Vörös fagyöngy (versek, 1970), Pirossal, feketével 
(versek, 1972).

JU N G  KÁROLY 1944-ben született Gomboson. Az új
vidéki Bölcsészettudományi Kar magyar nyelvi és iro
dalmi tanszékén szerzett tanári oklevelet. Újságíró volt, 
jelenleg az újvidéki Bölcsészettudományi Karon a magyar 
nyelv lektora. A Gondolat című ötnyelvű lap szerkesztő 
bizottságának tagja. Gyermekverseiért Neven-díjjal jutal
mazták. Művei: Ég az erdő (versek, 1968), Leng (versek,
1970), Bájoló (gyermekversek, 1975).

KONCZ ISTVÁN 1937-ben született Kanizsán. Okleveles 
jogász. Kanizsán volt bíró, most ugyanott ügyvéd. Verses- 
kötetével kiérdemelte a Híd-díjat. Műve: Átértékelés (ver
sek, 1969).

PAP JÓZSEF 1926-ban született Becsén. A belgrádi egyete
men orvosi oklevelet szerzett. Az újvidéki Egyetemi Kli
nika szakorvosa, egyetemi tanársegéd. 1963— 1966-ban a 
Híd főszerkesztője volt. Az irodalmi életben ma is jelentős 
szerepet játszik. Kétszer jutalmazták Híd-díjjal, s elnyerte 
Újvidék város Októberi Díját. Műfordítással is foglalko
zik. Verseit szerbhorvát fordításban is kiadták. Művei: 
Rés (versek, 1963), Rendhagyó halászás (versek, 1974).

PODOLSZKI JÓZSEF 1946-ban született Feketicsen. 
Az újvidéki egyetemen tanári oklevelet szerzett. A Képes 
Ifjúság munkatársa volt, ma a Magyar Szó újságírója. 
1970-ben Sinkó-díjat kapott. Művei: Hinta (versek, 1970), 
Gyanú (elbeszélések, 1970), Koponyatörés (versek, 1974).



THURZÓ LAJOS 1915-ben született Zentán. Újvidéken 
halt meg 1950-ben. Fiatalkorában bekapcsolódott a mun
kásmozgalomba. Szabómesterséget tanult, majd tiszt
viselő lett. Korán kezdett írni. M unkatársa volt a háború 
előtt a Hídnak és más lapoknak. A felszabadulás után 
újságíró, a Magyar Szó szerkesztője. Művei: Napos oldal 
(versek, 1949), Tavasz Jánoska elindul (verses történet, 
1951), Lélekkel magasba szállni... (válogatott versek, 1970).

TOLNAI OTTÓ 1940-ben született Kanizsán. Zentán, 
Újvidéken és Zágrábban tanult. Az Új Symposion szer
kesztője volt, ma az újvidéki rádió munkatársa. Sirály- 
mellcsont című kötetéért Híd-díjat kapott. Verseit és 
regényeit szerbhorvát nyelven is kiadták. Művei: 
Homorú versek (1963), Sirálymellcsont (versek, 1967), 
Valóban mi lesz velünk (versek, Domonkos Istvánnal, 
1968), Rovarház (regény, 1969), Agyonvert csipke (ver
sek, 1969), Ördögfej (ifjúsági regény, 1970), Gogol halála 
(próza, 1972), Legyek karfiol (versek, 1973), Versek (1975).

TÓTH FERENC 1940-ben született Topolyán. Az új
vidéki egyetemen tanári oklevelet szerzett. Középiskolai 
tanár volt Topolyán, ma az újvidéki Hungarológiai Intézet 
munkatársa. Jób című drámáját bemutatta a szabadkai 
Népszínház magyar együttese. Művei: Ősztől tavaszig 
(versek, 1961), Vörös madár (versek, 1966), Halál a sík
ban (versek, 1970), Jób (dráma, a Színművek című kötet
ben, 1971), Kálmány Lajos nyomában -  Az észak-bánáti 
népballadák élete (értekezés, 1975).

ZÁKÁNY ANTAL 1918-ban született Bócsán (Magyar- 
ország). Kőműves, gyári munkás, könyvtáros volt. Ma a 
Magyar Szó munkatársa. Művei: Fent és alant (versek,
1954), Napfény a sárban (versek, 1959), Varázslat (versek,
1961), Földindulás (versek, 1965), A vas nem kenyér (ver
sek, 1974).
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