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FELEJTŐDIK A VERS 

Költői üresjárat

Olykor elkap az 
alkotási vágy.
Megiszom ebéd előtti pálinkámat, 
és írogatok.
Valamit kéne mondani, 
vagy ténymegállapítani.
Aztán
ahogy kortyintok pálinkámból
(költői üresjárat),
érzem,
ezen élvezet áldozata lesz 
versem.
Áldozata lesz.
A versnek. A szónak.
Még lesz 
költői üresjárat, 
s ebéd előtti 
pálinkázgatás közben.
Míg szenilis vénember módjára 
felejtem a vers
áldozatom.

Pedig ha tudnátok, 
miket felejtek e l . . .
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PRÓBÁLTAM TALÁLNI

próbáltam találni én is 
tán még kerestem is 
de aztán mégis könnyebb volt 
ha „fölmászott a nyúl a fára" 
és könnyebb volt szomszédaink 
álmából kilopni a borospincék 
másnapos tikkadtságszagát 
sokszor köszöntek ránk 
a borostás hajnalok miközben 
vértelen ajkunkról lefordult a 
részeg vitatkozás 
hittem a vaktyúkban 
turkáltam a trágyadombokon 
makacsul
míg ki nem száradt az utolsó 
tanyák istállószaga is 
persze csak hittem 
azóta arcomba ásta magát a félelem 
mint lövészárokba a katonák 
szememben riadttá tompult a fény 
ifjúságom megkopasztották 
igen próbálok találni én is 
tán még keresek is
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VERSEID OLVASVA

Zalán Tibornak

l e s z e k  a k i  l e s z e k
máról holnapra olvasom verseid
melyek tarkómat bizsergetik mint
álmodott szűz leányok cirógatása érzem:
hogy mindketten érezzük mint
kattognak fölöttünk a megszámlált koporsószögek.
vesémbe látnak hetyke soraid: vágnak
magányt hasítva egy földarabolt földre.
s míg te a hajnal bíborhintaján bolyongsz
én néma pohárhoz porladok lazán és már
a Magyar Szót is csak néha olvasom.
lásd: ablakból hajolnak gondolataim
s fanyar tintafoltokat facsar elmém.
doromboló eszmék dörömbölnek
koponyámon de én görcsösen markolom
a magad matatta fonalat mi
mondatokká, szavakká, hangokká
rongyolódik a májfoltos tükörlapon.
kinek énekelsz -  énekelünk?
sokszor marnak belém keserű
kétségek: Verseid olvasva.
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AZ IDŐ KÁRTYACSATÁJA

a bizonytalan mozdulatok 
mintha örökhétfők légkörében 
nyúlnának a történelem 
piszkos poharai után
míg vacogó szobákban félelmek csikorognak
mint hajnali havon a katonacsizmák
s összekócolt érzelmek sikamlanak
a gyűrött végtagokon
valahogy így osztjuk mi is életünk
utolsó kártyapartiját
meghallgatva a napi híreket
hisszük a jó világot
bár sokszor mosatlan lábbal fekszünk
nikotinbűzös ágyainkba
néha még a csaló szomszédot is
elfelejtjük lekiabálni és
észre sem vesszük
hogy újra és újra kifordulnak kezünkből 
a köztudomásúan cinkelt lapok 
és sorra veszítjük 
történelmietlen játékaink
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VERS KÉT RÉSZBEN 
AJÁNLÁSSAL A VÉGÉN

1.
elkényeztettek mézízű ígéretek 
s most látom csak hogy elgáncsoltak a szavak 
egy kupac tényromhalmaz előttem a világ 
jel és jelölt ténfergő viszonya

2.
mint háromnapos zsúrok után
a hamutálból kikotort csikkek
tapintása olyan érintésed
és azt szívom magamba ily mohón
ahogy nő emberszagod és nem érdekel
a sarki villanyrendőr gumibot tekintete
zsebeim azt kutathatja
verseim kik olvassák
és ki veszi ölébe részeg fejem
ha többé nem kócolnak álomba ujjaid
s mondd ki törli le halálverítékes arcom
ha csak az émelygés végtelen
s örökteli pohara marad
mert a harcokat ki
vívja majd ha mi

döglünk bele

AJÁNLÁS

a költő ezzel azt és csak azt akarta mondani 
hogy szerelmes ér rosszkedvű 
ez utóbbi oka
a tegnap megivott pálinkák mennyisége
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VERS ANYÁMNAK

szidnod kéne anyám örökké mint az áremelkedést 
különösen reggelente 
mikor a nagykapun beesni látod alakom 
azért ne félts anyám: majd végigtántorgok 
valahogy ezen az életen bele a vakpokolba 
hogy mind gyorsabban kihúzhassák nevem a 
nyilvántartottak öklökkel becézett névsorából 
sarokba kéne állítanod anyám! mint annak idején 
ha apámmal tiltott játékokon kaptatok 
nőim is nézd! mind magamra hagynak: 
túl hamar meglátják bennem a 
mindig fennakadó hamis dalokat 
(most már biztos hogy hazug vagyok) 
fejemre e földön fejzőt kényszerítenek 
tényekkel fukar szófuharosok szólomjai 
és pálcát tör fölöttem az ég is anyám! 
de még maradt némi erőn: a koszos 
fellegekbe kiálthatom fals dalom 
te úgyse olvasod el ezt te meg is értheted 

a v e r s e i m  v a g y o k
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REGGELI ELÉGIA PAMATS BARÁTOMNAK

a mi szakállankra

nézd barátom!
már megint falra fagyott a tegnapi homály 
szinte hallom a plafon sztiropor-alkonyát. 
hallod te is?
takarón kívül felejtett részeg kezem hónom alá 
bal lábam nőm combjai közé fúrom 
-gondolatban
és hallgatom a kettéhasadt űr 
zümmögését.

hideg van. az.

rendörökkel szövetkező jegyüzérek 
űzik el kályhánk és álmaink 
duruzsoló szobamelegét, igen 
fejünkben gyerekkorunk 
kemencéinek biztonságszaga 
nagymamák cipójának illata.

biztos bánják már a kidobott banyákat! 
-érezhetik  a közeljövőt.

no de nem baj barátom ha megfagyunk! 
meg lesz örökítte az utókor számára 
dermedt reggeleink fogvacogása. 
zúzmarás szakálladról lesöpröm 
e sorok semmit sem mondó kettős magányát 
hogy meghűlt és lassan kihűlő toliunk 
könnyebben szertefújhassa a korai szél. 
és majd megtanulunk az elgémberedett csöndbe
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fingani mi is de CSAK A ZÉR T 
hogy egy fokkal melegebb legyen.

de ez se számít barátom! még élünk
és reggelente ébredünk, torkunkban
jég és gyulladt nyelvcsapok:
hogy ne kajabáljunk túl sokat.
görcsölünk a frázisok és giccsek csecsén:
langyos termek vezetik máris ceruzámat.
és látom amint reszkető kezünkből kicsavartatik
a bicska és csütörtököt mondunk
egy hajnali szürkületben.
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GOMOLYGÓ VILÁG

Szóképekké ráncolom halandó esetlenségem, 
s bűnössé rágalmazzák, lekozmásítják ér

zéseim fotelszagú, zakós szolgálatosok; 
azért, mert látom, hogy kopik állativá 

emberek arcán a hajnalok pírja, s idült 
félelemmé a dac; 

azért, mert hallom, hogy foszlik csönd
dé a szó, hogyan sápad bábeli zűrzavarrá 

minden ima, mit már az isten se ért; 
ne nézd! ne olvasd ezt! hamissá nyüszí

tett, börtönszagú világ, s köddé gomolygó, 
mint annyi előtte már; 

de téged ne kínozzon értelmetlenné a fé
lelem, majd kitisztul újra -  ne félj: 

féltsd a költőt, ki indul, mint fanatikus 
katonák, s érkezik eszméktől kifakultan,

rongyosan:
O: a kétségbeesés lepraarcú mágusa
-  fölötte katakombák üvöltése húz 

O: a haza megbélyegzett akrobatája
-  mögötte fenyegetések mutatóujja zúg 

Ő: a szabadság hazuggá koronázott angyala
-  előtte jövője önnön testébe szúr, 

a szétfeszített hallgatás utolsó pillanata;

de én átnyirbálom magam a rácsozott sza
vakon, s törpülök eléd: sötét látásmódom 

majd szikrává csiszolják királyfik és hó- 
fehérkék -  a mi fiaink, lányaink s az
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orrunkba öklözött csipiszeket majd halom
ba döngölik a rossz példa szimbólumaként;

vagy majd én is keresztülhunyorgok a tör
ténelmen, hátrahagyva zsíros ujjlenyomata

im az enyészetre ítélt tárgyakon, lélegze
tem szende ködét a majd borosüvegekké gyúrt

tükrökön;
most engem más leheletek bűze éget, de te 

ne félj: elmúlik ez a kor is: átsiklik az 
idő kétségbeesett vergődésének mocska közt, 
hetyke fintorrá kacagva megdermedt múltját; 

mondom, hogy ne félj! a zuhanás csak az 
én zuhanásom lehet: tudom az igazság fel
négyelt darabjait: a mi csapásainkra hup

pannak majd gyermeki visongással; 
igaz, akkorra hajamból szétgöndörödik if

júságom -  töpörtyűvé sütik mások étkéül - ,  
szemeimből lefizetik a fényt, s agyamból 
kiszívják az önérzet utolsó csöppjeit is a 

félelemmé sokszorosított megaláztatások;

de még belegyűröm e szóképekbe kilátásta- 
lanságom, s te majd eldöntőd, érted-e hall
gatásra gyalázott utamat, mit nemrég még 

tiszta csengésű rímek sikoltottak a túlér- 
zékeny fülek vájatába; 

majd eldöntőd, megérted-e a szómágusok 
örökké fegyverekkel szembenéző kristály te

kintetét;
most vidd, és göngyölítsd egésszé e le
tört s betört sorokat, és kiáltsd vörös- 

lőbb igazsággá, mint modern igét; 
én csak ezt mondhatom: köddé gomolyog a 

táj, és olyan, mint a Tisza vize, s bennük 
az emberek, mint a nyárfalevél.
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EGY TRAFIKSZOBA HANGJAI
Kovácsik ( jyöni>yinek

csempésszük egymásra még ismeretlen 
mozdulataink félve
mint határokon csempészik kofák a kávét; 
szemeidben házmesterek főbérlö tekintete ég. 
hidegtől elkékült ajkunkból
-  ha majd egyszer elemzik verseim -  
bölcs kritikusok lopják ki mondanivalóm 
és mondják:
ezek voltak a korszellem didergései, 
(xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx!) 
lesz majd paplanunk -  ne félj! 
nem kell a fagyos folyosón iringálnunk 
és talán nem lesz fattyú
esetleg nyelvünkön nyelvel majd gyermekünk.
bár tudom érzem hogy
szavak felépítményébe döngölnek
dilettáns szókubikusok bunkói és
ezért koccannak fülemben hajdani/mai
borok emlékei ezért kell
ujjaid citerahangja bőrömön.
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IGEKÖTŐK

figyelj költő (neveink csupa kisbetűvel) 
valamit építenek itt is
leépítenek beépítenek fö l. . .  (?) 
ahogy kurvák a razziát félem az igekötőt 
ezért írom körül 
mint pont köré rajzolnak kört

a lényeget
volt volna van volna lesz volna

ilyen föltételes módban tántorog a világ 
csak Halál elvtárs nem föltételes: 
elhalunk meghalunk kihalunk 
addig:

verseket írni: de végig 
üvegből inni: de végig 
valahogy élni: de végig %

nem ó nem kövek
nem is könnyek 

szósavak otthona lett húsom  
mert beszélnek:
kibeszélnek bebeszélnek szétíbeszélnek 
csak besznek csak besznek

megroppant gerincemből folyamatosan kopnak ki 
az igekötők
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MOHÓN TAPINTLAK ÉS

mohót tapintlak És
érzem amint foltozott
bugyidon átüt a vágy
miközben számban kialszik az élet
rossz dohányokból sodort cigarettája
de még tapintlak És

nézlek
tekintetemben jövőnk ráncai 
arcaink sarcolják ó mester
ségesen túltenyésztett félelmek 
sokszor már csak én maradok 
magamnak

meg te És 
sokszor már én sem 
elbíbelődöm a szavakkal 
föliszok minden pálinkákat 
testemen átüt a halál

nedve
az élet rossz dohányokból sodort 
mégis elindultam 
nézni tapintani
ifjú ráncossá karcol a félelem 
kimúlni csak kimúlni

sokszor vágy a m 
o

arccal az ég felé 
tudod ott a sarkon 
ahol az a kocsma áll 
de még tapintlak És

ó mily mohón
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MIRE

mire homokká locsolja 
partok szikláit a tenger, 
igaz kristállyá kúrálva 
a végtelenné magolt 
s tákolt jelen időt: 
akkorra mi, barátom! 
mi már nem súroljuk egymás 
szavát, addigra 
könnyeink könnyűek lesznek, 
s rég lecsorogtak a falakról.
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APERITIF-IHLET





APERITIF-IHLET

Az ebéd előtt megivott 
pálinka
meghozza az ihletet.
Ez az aperitif-ihlet.
Jó, mi?
S ha elérek a fél literig 
esetleg a literig (?) 
szemhéjam lecsukódik, 
fejem lebicsaklik, 
és itt ér a Vég
et versem.
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UTOLSÓNAK HITT VERS
„Lírai to lva jkulcsoka t  reszelni  

s zem  mértékre  
a szűk  baráti  körnek.  ”  

( Petri G y ö rg y )

ha kérnek se állok be a körbe
-  még táncolni se
főleg ha más fütyül nem
úgy érzem túlságosan törpe
és nem táncolok úgy ahogy fütyülnek
még ha fizetnek is érte
csak rögzítem világunk dolgait
mint egy konok írnok,
nézem amit nézek nézhetek
látom amit látok láthatok
bár tudom hogy hiába
kapaszkodom verseimbe
mint koszos cigánygyerekek
anyjuk szoknyájába
s a mába hiába
kifakulnak belőlem a hímzett szavak
s a velük szőtt mesék
mint tarka gatyáimból a kék
leszek szétfeslett én
csak szókban egész
„Én nem fogom be pörös számat."
de nem is szólok többé a mának
csak még ennyit
mi úgyis kényszer
-  ez versem mottója 
az legyen óhaj
„Lírai tolvajkulcsokat reszelni 
szemmértékre 
a szűk baráti körnek.” 
ez már ékszer
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VAGYOK NEM VAGYOK

Még nem nyalom mások talpát: 
vagyok: még rakom a talpfát. 
Mozdulatom, mint térben e táj, 
pontatlan. Lehet, nem vagyok már, 
mint gondoltam, talpfa 
rengő sínek alatt?
De. Fölöttem vonat sikít, 
talpam alól talaj szakad.
Szeles gödör lett otthonom. 
Üregein huzat süvít, 
bennük én fázós dísz: konok.
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UNALMAS SZONETT

unom a reggeli fölkelést
-  nekem kár mondani mesét 
unom az estét, délutánt
és ezt az unalmat magát

a reggel nekem csak kárt okoz
-  csetlek-botlok az udvaron 
s hiába az önuralom 
nekem az is csak unalom

a meséket nem szeretem
-  meséltek nekem eleget 
és hazudtak is talán

.. .  szenvedek semmiben hiányt 
várom az unalmas halált 
nem kedvellek titeket
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RÓZSASZÍN VILÁG

itt nem éri orrunkat fricska
-  nem feszül meg az íj 
zsebünkben nem nyílik bicska 
itt minden rózsaszín

itt nem volt soha sztrájk
-  feszültség nem feszít 
mindenki jól érzi magát 
itt minden rózsaszín

itt a költő nem guberál
-  a konkoly nem virít 
mindenki dolgozik s nem kiabál 
itt minden rózsaszín

itt mindenki legjobbat akar
-  senki le nem taszít 
csak egy kicsit eltakar 
itt minden rózsaszín

itt senki meg nem fenyeget
-  mindenki megsegít 
csak szigorúan fejteget 
itt minden rózsaszín

itt minden rózsaszín 
nem mímel soha rím 
mindenki szépet ír 
itt minden rózsaszín
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HÁBORÚ ELŐTT
Börtönről álmodom mostanában. 
Háború lesz.
(G. N. és K. I.)

lassan engem is átitat 
ez a közép-keleti áhitat 
elballagok a vágóhíd elé 
még a szívem se reszket belé

már nem is sajnálom magam
-  folyton mossák az agyam 
e korszaknak végképp elborult 
elme kell dúljon háború

erősen dúljon mint nemrégiben 
ne legyen remény az égiben 
mint a patkányszar egyrakáson

úgy álljon minden a világon 
facsarjon orrot a hullák bűze 
nyíljon szét a sok seb mint a hüvely

1988. január-október
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PARANCS HALUK

Parancs hallik: térdre!
Ki vezetne minket félre?
Füvekként növünk a csendbe, 
s csupaszon; nem vacogunk: várunk. 
Testünkön átüt a halál nedve; 
hajlongunk, hallgatunk, de állunk. 
(Titokban, persze, s csendben.)

Parancs hallik: félre!
Ki vezetett minket térdre? 
Csendként növünk a fűbe: 
titokban, remegve, félve 
s csupaszon; fázunk ez űrben. 
Testünkön halál verejtéke. 
Közöttünk árulások éke.
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DEKADENCIA

Behálóznak, mint pók a legyet, tények: 
mehetek vissza a jóanyámba; 
a körülmények, mik csak bégetnek, 
határozzák meg létezésem.
Hiába jön el a Nagy Érzelem, 
hiába legyint meg a Kéj: 
minden éget, mint a Félelem, 
heréit bennem a Szenvedély: 
a sok apró, mardosó Vágy, 
mi nem elefántcsonttorony-kemény: 
recsegő ágy, mint minden Remény.
S én fordulok ki, mint a nőkből, 
az időből; nevem hanyatlás.
Mintha még tépnének is, és tőből.
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HAGYOMÁNY

Nézz szét, nézz szét e tájon, 
s titokban sírd el magad, 
csak senki ne lásson, az férfiatlan, 
előtted mállik szét (s te látod) 
életek eredője: hagyomány. 
Csörög a haladás hordaléka: 
az éjben sodródó, sok műkacat. 
És hisztérikus giccskacaj süvít.
Őt pedig mocskolják az ocsmány 
szavak: a költő csak nyüszít. 
Szobájában gyúrja a formát, 
nem szidja a holnapot, sem a mát, 
eszik, alszik, ölel és ürít, 
és bízik, ez is hagyomány.
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REZIGNÁLTAN HAJOLNI 
ATÁNYÉRFÖLÉ





REZIGNÁLTAN HAJOLNI A TÁNYÉR FÖLÉ

így, ebéd előtti 
pálinkázgatás közben 
kissé rezignáltan 
haladni a novellisztikus 
versforma felé
-  pontosabban az epikus mag 
beszerkesztése - ,  
acélom.
S megfeledkezni.

Keserű szájízzel, 
de már öntudatlanul 
hajolni a tányér fölé.
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MINTHA VALAMI É P ... SZÁMÁRA

Mintha valami kiátkozás 
venné kezdetét 
számára
az építés véget ért 
leépült a .. .építmény 
és a tudat 
számára
mintha valami kiá... 
ltKozás
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MINDEN POLITIKA ÉS. 

-  fordulatos egy ütem

fordulatos egy ütem
fordul a VERS A-t Mos egy ütem
minden politika: ÉS
egyéb elfoglaltság nélkül
eszembe jut hogy: Pamats
barátommal elhatároztuk
a semmit pontosabban.
a középzárt e jelölését
az irodalomban
ami lehet valami
ha más nem: hát
majd tartani kell
a pestiek és a feketicsiek
bosszúságától

mondom fordulatos egy ütem 
fordul a vers. FÖL. foss egy ütem ÉT 
minden politika: ÉS 
egyéb elfoglaltság nélkül: 
kötő. szók üres halmaza 
halmozom soraim 
magyarán: esz a fene 
hisz mi bajom lehet
ne itt!
a finom falat?

hát fordulatos egy ütem
föl: a vers fordult, fos FUSS ütemESEN
minden politika: ÉS
egyéb elfoglaltság nélkül
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ígérGET UP! kaját s hazát 
csodálkozás, seb a vers? 
igen: a vérrel fakad

igen fordulatos egy ütem 
a vers fölfordult. KUSS! fuss ütemesen 
minden politika: ÉS 
egyéb elfoglaltság nélkül 
lóg a! bele 
igaz szó is férhet
ne legyen
költemény

AJÁNLÁS

ez a vers: nem! 
tagadás- 
a hiánynak 
része
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B. Ú. É. K. BARÁTOM
V. Sz.-nek

„Koltészkedni vagy tetvészkedni?”
(Sz. P.)

látod nem látod
itt állok látok
a Szabadság téren
ok van rá bőven
előttem a Miletic
szNobor a hátam mögött
a Katoli-kuss por
taTA ratatata
de hisz tudod
a dudort nem dú
Dolják fejünkre üt
tetik tátik
lásd ez a forma
fór ma nekünk mi
kor Tér és Idő kiterjed
és-eiben a semmi változKatlan
libégnek tovább
a frartcparensek
s kopog a rög
nézd.! figyeld.!
testünkön mi köz
ben a vajda
s ági költETVészet viszket 
neked is nekem is 
rá se ránts haver 
olvasd péterrévedezéseim 
ha már ez az év vég 
e csak VER (ő fénye)S 
én a legszívesebben 
azt mondanám mindenki
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bújjék a . .. köz
hely és illem
így hem mondom
hát B. Ű. É. K. BARÁTOM
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ÉLETREVALÓ

vers hőn szeretett saját magamhoz
„No, ez se marad meg!” 

(A bába)

nyolc hónapra szüle
tett életkép
telen szopni nem akar
ó mitakaró
sört anyja tej
ével szopó kor
a szülött

csakazéertis de megmar ad 
t majd fejére számol 
nak egynéhány tejsöré 
vet és él mint korai kor 
hely/t nem kér: KÉR 
vény nélkül sem 
mit

a segg éré ver 
tek hogy síijon
-  mindjárt a születés 
e kor s azóta is 
ugyan

így
tovább
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SOKATMONDÓ

sokatmondó cumm on ings 
segíts segíts 
költészet 

ó mag 
(l)ány 
egyed 
ül
ő k. 
ma 
még 
nyom 
f1

sokat mond. szinte F 
ordítás: ferdít 
és még jó hogy nem tudok 
angolul így verseim 
kötözik meg
megkötözik és kipeckelik 
pech. el kéne adnom magam 
ahogy a kurvák narkós 
fiúk morfondírozok 
senki se olvas
sa vers ez csak

ő
öl

szűk
ül

ó
baráti kör
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nem baj. ihaj-tyuhaj 
engem nem bánt. árt? 
ingemen vér 
nem jutok révbe 
nincs érv nincs érv 
angolul sincs, senki 
fordítva más? nem tudom 
ahogy a kurvák narkós 
fiúk kötözik, ők. sokat 
mond ó ó 
költészet
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SZIDNI A VILÁGOT

Az ebéd előtti pálinkázgatás 
még nem betegség.
Inkább csak amolyan 
étvágygerjesztő-féle.
Kiönteni, s nézni, 
amint a színtelen folyadék 
fölveti láncát...
Nézni, majd kortyintani, nézni..

Szidni ezt a rohadt, kurva, 
elidegenedett, kizsákmányoló 
és hazug (költői) világot.

Most, ebéd utáni pálinkázgatás 
közben különösen:
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MÁSODIK KÖNYV 
MAFFIADALOK





RÁISMERÉS





VERSVÉRZÉS

t
Nem ordított,.

(Ittléte emlékének)

, köh _____________________

____ intett egyet,.........................

. . ,  mélyen cigarettájába szívott,

a pálinkásüveg után nyúlt.............................................

............................................ de fejéhez kapott (mintha

megdagadt volna — gondolta),..................................

.......................................................................... .. s végleg

leszédült

a
székről.
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PRÓBA

A történelemről próbál szólni, figyelj! 
Nem arról, hamis-e vagy sem.
Nem arról. Azt tudod magad is.

A spirálisan mozgó 
történelemről beszélne.

Mikor visszafordul a kerék, 
és múltjával összeér.

A pillanatról -

Az időről, mely körülötted is 
ugyanúgy örökké csak körbe -
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KÉT VERSBEN

Varga Imrének

1.
E majdnem hazátlan 
nyelven csak halni 
tudok: érte már nem.
S csak elmosódni ez időben, 
mint Rajta az ékezet, 
célom
e két mondatban is 

2.
(Rezignált férfihangra

-  minden irónia nélkül)

Nyelvünk vonaglik még 
egyet, aztán önmagába 
kunkorodik, mint egy 
csigaház; 
családivá válik, 
és fölöslegessé,

mint az egyházi ünnepek.
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SZÁZ ÉV
Poetikus hátulgombolósoknak

Csak azért lenne érdemes még 
száz évig élnie, 
hogy átélhesse az elégtétel 
gyönyörét, a pillanatot, 
amikor is bebizonyosodik: 
neki volt igaza.

Aztán már nyugodtan -
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FÉLMONDAT

Ha majd megtalálják verseit -  
régészek vagy valamiknek 
valamilyen kritikusai-, 
és hosszas töprengés, vita után 
végül is megállapítják, 
hogy egy kor mítosza volt csupán,

akkor-
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MONDD MEG NEKI

Menj le az utcára, 
keresd meg a rendnek 
egyik büszke őrét, 
gyengéden fogd meg a kaiját, 
vagy barátságosan veregesd hátba, 
és utána mondd meg neki:
„Maga tkp. egy hatalmi szerv- 
(er)ezet megnyilvánulási formája.”

Aztán majd meglátod -
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WESTERN

Óvatosan lépj!

Itt nem úgy lőnek, 
mint főhősökre 
rossz westemekben.
Bár mindegy!
Neked úgyis epizódszerep jár, 
vagy mint banditák vezére játszhatsz, 
költő!

És veszélyesebbek a lövegek.
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RÁISMERÉS

Frászt kap a bürokráciától!

Már egy nyomorult űrlap kitöltése 
is idegbajossá teszi.
Gyomorgörcsei vannak, 
foshatnéka támad, 
és ökölbe szorul a keze, 
hacsak rájuk gondol.

Ilyenkor mindig az öregapja jut eszébe, 
aki
mikor fölingerelte a nagypolitika, 
ezt hajtogatta:
„Falhó kőne űket állítani, 
bszt aztán majd meglátnánk!”
S ő sokáig nem tudta elképzelni 
a hosszú fal előtt várakozó rengeteg embert.

Mert hogy sokan lennének, 
abban szinte bizonyos volt -
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ÉRDEKESSÉG

Érdekes, a letartóztatás 
szóról mindig a puska 
záváijának kattanása 
idéződik föl benne.
Lehet, a partizánfilmek teszik.

Pedig a folyamat biztos
an egyszerűbb.
Seneca mondja halálakor 
a Véres költőben:
„Nem olyan, ahogy képzeltem. 
Más. Egészen más.”
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FÉNYMÁSOL

„Nekünk mindegy. Nekünk nem sükerül semmi”
-  mondja az anyja.
„Azé megvagyunk. Mit bírsz ellene tenni”
-  válaszol apja.

ó  hallgat. Ezt a legjobb már egy jó ideje. 
Jegyzetel. Majd töröl.
Pontosabban kihúz bizonyos részeket.
Többször is__________________________
Ui. nemrégiben bevezette az egyszemélyes, 
diktatórikus öncenzúrát.
(Szép kis monodráma: videóra kéne venni.)

Aztán abbahagyja. Nem megy.
Kényszerből 
(a bűz kiűz) 
budijukra megy, 
és fénymásolja gondolatait:
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MAFFIADALOK
Epigonizmus keresztapámnak





A MAFFIA MEGJELENÉSE 

Elővers

Szokásos támadásokkal kezdtek 
a gerillák

Elvágták az utánpótlásvonalat 
és szabotázsakcióikkal 
apró csetepatéikkal 
gyors eredményeket értek el

Mozgékonyságuk szinte 
sebezhetetlenné tette őket

És így ment ez egészen addig 
míg meg nem jelent az új 
láthatatlan és észrevétlen 
belső ellenség -

63



SOKKAL ALATTOMOSABB

Jubileumot ünnepiünk

A majdnem nyílt harc 
(lásd: gerilla) 
fölcserélődött

(Sokkal alattomosabb)
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TELJES VOLT A HOMÁLY

Teljes volt a homály 
Viharlámpájának nem sok 
hasznát vette az átkelésnél

Az öregasszony
aki később a dolgot elmesélte
azt hitte amiatt esett el

Csak mikor közelebb ment hozzá 
vette észre homlokán 
a picinyke lukat

(Két verseskönyv 
kandikált ki az övéből)

Teljes-
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FINOMODIK A HARCMODOR

Most váltak középkorúakká 
a gerillák
Kezükben megrozsdásodtak 
mindenek

(A gorillák ideje van)

Mint kín
finomodik a harcmodor 
Mint húsba hatol 
keskeny penge

M ost-
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ÉPPAKKOR

Épp akkor látta meg 
a gorillát
teljes fegyverzetében

A sarkon álldogált 
s mélyebbnél mélyebb 
gondolatokat pöckölt 
a járdaszélre

Éppen akkor -
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NYÁRI SZELLŐ BORZOLTA A FÁKAT I.

őrségen mindig rájött

(Jobban szerette 
a szállítmány érkezését várni)

Körülnézett

(Nyári szellő borzolta a fákat) 

Lassan ágyéka felé nyúlt -
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NYÁRI SZELLŐ BORZOLTA A FÁKAT II.

Ritmikus lélegzésre 
és mozgásra lett figyelmes

Nyári szellő borzolta a fákat

mikor kiugrott a sarok mögül 
és tüzelni kezdett 
Csak az ijedtséget látta szemében 
s a sliccéből még mindig 
mereven bámuló lényegét

Nyári szellő borzolta a fákat -
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ÚJBÓL MOZIBA

Újból moziba 
kezdett járni

Hátha el tud lesni 
valami új módszert

(Már kipróbálta 
a gyilkolás összes módozatait)

Újból-
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RETTEGÉS

Utálja a mókázó fényképészeket 
(Még nevetős kép kerül útlevelébe)

A félelem játéka ez

Rettegés
hogy majd minden 
útja alkalmával 
vigyorognia kell a határőr 
pofájába

Utálja-
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MINDEZ ÁLMÁBAN
Jeszenyin emlékének

Másodszor is kéjesen húzta 
végig a pengét lüktető ütőerén

Folyjon csak ki sok vér -  
bizonyosan ezt gondolta

(A vészes tintahiányban így
szerezte be a versekhez szükséges anyagot)

Mindez csak álmában történt

.......................(volna?)

Másodszor is -
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MA IS ÉLÓ

A fia
bosszúsan érkezett haza 
az iskolából 
Irodalomból bukott el 
Ma is éló költőből felelt -  
csak ennyit tudott 
mondani

A gorillák
egy intésére tudták
teendőiket

Ma is élő? -
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SPICLI

Sinkó Ervin emlékének

Nem változott azóta sem

Pontosan ugyanolyan mint a többi 
ember

Egyetlen és legfontosabb 
tulajdonsága
(erről lehet megkülönböztetni is) 
hogy teljességgel fölismerhetetlen

Olyan mint a többi -
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HOLTAK LÍRÁJA

Utóvers

Giuseppe Fava emlékének

A konzervdoboz csörgésére 
kapta föl a fejét

A veszélyt nem is érzékelte 
habár a rendőr suta 
mozdulatai idegesítették

Még valami köszönésfélét 
is motyogott neki 
miközben elővette 
kulcsait

(Zsebében holtak lírája 
csörömpölt)

A lövéseket nem hallotta

Mintha konzervdoboz csörgésére 
kapta volna föl a fejét -
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EGY KÖLTŐRE





NA, M ENJÜNK-HA

Hittem, a költészet nőket hódít
-  engem is csak saját rímem bódít, 
s közben becsap, jó nagyokat lódít, 
na, menjünk tovább, ha van, mi szólít.

Kérkedtem, míg voltam verseket töltő 
iszákos, szószátyár, fecsegő költő. 
Fröcskölt a nyálam. Hencegtem ott-itt, 
hittem, a költészet nőket hódít.

És aztán jött sok, korral járó bajom; 
tudtam, a tudás nem hatalom 
már. Rájöttem, aki vagyok, holt itt, 
s engem is csak saját rímem bódít.

Bár nem eléggé. Jobban kéne, 
mert akkor ki a fene félne? 
Hiúságomból fakadna a Hit, 
ami becsap, jó nagyokat lódít,

de teremtene egy biztos burkot, 
mi elvágná nyakamon a hurkot.
De Hit nincs. S ez levesembe rondít. 
Na, menjünk tovább, ha van, mi szólít.

1989. január-március
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ÍRÓ ELVTÁRS MORFONDÍROZ

„Ha azt mondtam volna, ha azt! 
Akkor meg is érteném!
De nem azt mondtam! 
Különben meg azt 
mesélték nekem, hogy ezen a . .. 
hogy ezen a vidéken 
szólásszabadság van,

s ez a tény aztán végképp 
mindent összezavar.”
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HÁROM TÖRTÉNET A KÖLTŐRŐL 

ELSŐ TÖRTÉNET

A költő testőrségével az 
emelvényre lépett.
Felemelvén kezét, a tömeg 
moraja elcsitult.
Az egyik néző az emelvény felé indult, 
de néhány lépés után hangtalanul 
összecsuklott.
A költő (mindezt észre sem véve) 
szavalni kezdett.
A tömeg még önmagától, 
de ismét csalódottan oszlott szét.

MÁSODIK TÖRTÉNET

A költő fekete Mercedesben érkezett a térre. 
Félt. Befut(tat)ása óta először 
történt meg vele, hogy testőrök nélkül 
hagyta el a verskongresszus-palota épületét. 
Két szürke öltönyös férfi érkezett 
a kocsi elé. Szótlanul megálltak 
előtte, szalutáltak, majd 
mindketten bólintottak.
-  Tehát ez is bevégeztetett -  motyogta 
maga elé a költő, 
és intett a sofőrnek.
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UTOLSÓ TÖRTÉNET

A költő érezte, hogy hátát elönti 
a hideg verejték. Remegett a félelemtől. 
A kritikushoz készült.
S azért félt olyan istentelenül, 
mert tudta,
a kritikus csak rendkívüli esetekben 
hívatja magához a költőket.
-  Valami bűzlik Dániában -  mondogatta 
magában még akkor is, 
mikor átadta igazolványát a kritikus 
testőrcégének,
és a szokásos motozás után végül 
a szobába léphetett.
Kezet fogtak.
A költő vörös
foltocskákat vélt látni a'kritikus 
körmei alatt. Titokzatos mosolya 
ingerelte.
Abban a pillanatban két ember 
lépett ki a függöny mögül____________
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EGY KÖLTŐRE

1.
lakásán átszivárog 
és megrakódík benne 
mint mészen a penész 
: politika
(vele a nyirkos félelem)

2 .
fölhasogatta szóinak köpenyét 
behorpasztott betűi fejére hamut szórt

eltemették verseit

3.
(nem írom le verseim 
nem teszek semmit 
csak hallgatom a Szív 
veri ritmusát)
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KOMA!
mi lesz? lesz-e valami egyáltalán velünk? 

Szivén Jánosnak, társul a bajban

kiirthatatlanok vagyunk akár a tarack 
ba-rockos fejünkre nem nyomnak barack
ot hozzászorítják a hideg fémcsövet 
és elveszik tőlünk a pertlit az övét

hadd ne mondjam mindez mit jelent 
múltunk nincs rabolják tőlünk a jelent
életveszélyes lett az versek írása 
mint az pálinkáknak nagybani ivása

fejünk szorítja századnyi abroncs 
a vesénk a májunk félig már roncs 
harminc- és huszon-egynéhány évesen 
testünk fele írtad is az ördögé teljesen

lelkem egészét én nem adom neki 
gondolom ezt van jogom félteni 
megölöm magam teremtette mítoszomat 
bennem a gyorsvonat csak egy halált tolat

nem is akárkiét pont a sajátomat 
pertlim s övem után elveszik sajtomat 
miben feszelgek majd mint ama kukac
az ideg és a szesz látom gyomrot lukaszt

s míg te a halállal komáztál
-  rég lehetett hogy eláztál 
én addig csakazértis ittam 
míg teljesen ki nem fingtam
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mint viccben a kínai hullák 
hull rád a vád hull rám 
mások vagyunk valamiben bízók 
nem lapos orrú kopasz maffiózók

lázadó költők pózában -  írja a kéz 
hogy megdermed bennem a józan ész 
mert pózból félünk s ellene pózból lázadunk 
vigyázzban a napon pózból száradunk

vajon a volt gyomrod pózból vibrált 
nyakadon a kötél pózból iringált 
az életem tőlem pózból válik 
Istenem csak el ne kapjon a pánik

én véletlenül lettem költő
de nem leszek öröklött felöltő
mit mindenki magához szab magának tárol
meghatároztál mint Flaubert Maupassant-t barátom

még nem iszákos vagyok csak egy áldozat 
a hasonszőrűek közül egy változat 
sebzett szárnyú bolond fehér holló
-  feje fölött csattog ében olló

de kiirthatatlanok verseink akár a tarack 
hull majd másra vád mint kő vagy barack 
költők hideg fejéhez szorítanak még fémcsövet 
s veszik el még tőlük a pertlit az övét

AJÁNLÁS

láthatod Szivén egykomám 
elköltőm utolsó vacsorám 
s betérek egy alkalmi megfeszítésre 
szívják ki végre vérem szívják ki végleg

1988 eleje
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ROSSZ KOR-ÍM E

T. O.-nak, a szellemi éhhalál 
korának temetőjéből

Rossz kor -  íme -  rossz kort szül -
-  engem anyám rosszkor szült; 
és a nyakam vágják el érte, 
vagy belöknek meszesgödörbe,

mert tömegek élhordája az úr -
-  hol van egy emberibb azúr? 
Ellenem is megért a vád. (?) 
Lehetek így magyartanár?

Mi rontatott el itt, Ottó; 
sírunk fölött lesz majd a tó?
Úgy rejtenek el, mint Attilát, 
vagy számozott hant -  az vár ránk?

Mondd meg nekem te, Tolnai, 
vannak még költőknek halmai?

1988. október-1989. január 9.
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NÉGYSOROS

A tudás többé nem hatalom: 
butaság máglyáján égünk.
A túlélésre nincs alkalom, 
hasztalan voltunk; most végünk.

1988. december 7-9.
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