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Lelkem spinét oda küldöm ahol 
Semmi sem voL előtte 
Milliá—szárnyú madarak oda 
Hova ti se repültök

(Énekek éneke)

Leróttad tartozásodat
S csak magadat mulatni tombolsz még a tágas ég alatt, 
A^tán indúlj a messzi vidékre, hol megérkezel éjje l 
S hol sötét hegyek alján piroslik a tűz,
Mert zöld fenyőfá t éget az északi pásztor 
S a fenyőnek édes és gyantás illata terjeng. ..

(Füst Milán)





A GÉMEK KINYILATKOZÁSA





ci terád széttépett húrjaiba ha belevágsz
cincincíííszccin mondanák a húrok
nincs többé már csengő muzsika
most csak tél
most csak kopasz fák
most csak eljegesedés
jégvirágos némaságon
élére fordult borotvapenge
elhidegedő elhagyott nagy folyón
most csak egy elátkozott viharvert csónak
lebeg a zord folyam árján
és a békavilág nyárvégi kuruttyolásának
emlékével egy árny ki
jóformán semmit sem mond
hisz minek vakaródzni
buta fenséges dolgokon
nyolcadik mennyországon
árokba szorult lófejeken
széttépett idegszálak gubancain
a fejed tetejére mászott dolgokon
minek
törd-zúzd magad miközben mások 
rég szétvert csontjaid közt kapirgálnának

s a gémek kiáltásai még 
ebben a télben is 
füstöt engedő citerahúrzörejek 
maradnak
vagy a magasban repülő vadludak 
vándorútja vagy fájó énekük

9





ZÁGRÁB 74





„amikor verset ír a% ember 
nem írni volna j ó ”

(József Attila)

megírni egy nagy szabadulást
az utcák rohanó forgatagából
a gépszörnyek zajától
könnyűt érezni
üresnek lenni
valahol megpihenni
zöldben úszni
beatrixot nézni
mint jár-kel nap nap után
tekintetében fürödni
mint tavaszi esőben megtisztulni
érezni az ősz ízét mozdulatában
sárguló örömsugarak ölén
mert most ősziesre fordultunk
a város eltompult
a nyár kikopik belőle
olyan néha mint verseim
ellenszenvesek
fárasztók
mint a füstölgő injekcióstűk 
melyeket a mukik szurkálnak 
a szerencsétlen emberekbe 
istenem
betrix tekintete sincs már velem 
ő is lassacskán elkopik mint 
ahogy ezek az öreg zágrábi házak 
villamosok 
szobrok
szakállam felett vad múzeumrajzok 
beatrix ha látná ezt istenem
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biztos nem ismerne már rám 
de már én sem nagyon ismerek magamra 
ősz jött hát a mjedvednicáról 
most erjedés
határozza meg az éjjeli barangolásokat
meg a szürke lámpafények
sem olyanok csak
dülöngélő lámpaoszlopok
sivár éjjeli utcákon
hol -  kő reng -  beton
kemény füstös tereken
most csak penész és kovász
gőzölög a fellocsolt aszfalt
most kő reng -  beton
csapongva jajongva remegve
megrémülve az éjjeli denevérektől
most csak magányholnapok
legyőzött kezek balladája
énekel most simon és garfunkel
szép időkről
romantikus szerelmekről
most kő reng -  beton
a földszinti házak között
lágy szélrohamok
folydogáló lepkerajok
végtelen betonsíkok
a választófalak tövében
hőben rángatódzik
megcserepesedik
most leáll a délibáb-malom
a libbenő mezőségben
megmagányosodás
ki veszettség
csontvázemberek
csendes kőszobrocskák
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óvatosan elcsendesedünk
a későn érkező személyvonatok
fölszálló füstjében
várok hát egy
elveszett szerelvényre
most már csak dúdoljuk az angol éneket
Simonnal és garfunkcllal
mert nem marad más
hazafelé
letarolt napraforgók kukoricások 
másznak a földeken 
a gastarbeiterek is megjöttek 
most sötét az éj
mély esti munkálatokat végeznek
ilyenkor ősszel
kő reng -  beton
frissen sült cipók
kezdenek ropogni mintha
magukat kínálnák
fáradt füstokádásban
jövő-menő emberek
hálókat szövögető kiéhezett pókok
a hősök is félrehúzódnak
nem zengnek már forradalmakat
kilehelték barikádharcaikat
hasznavehetetlen komphajók
csupasz táncosok lettek
hasznavehetetlen komphajók
az ezüstmotorok társadalmában
a milliók sírásában
bomló jégvirág ízű fejem
málló iszapos kocsonyasejtekben
a rémület lökései
most holtan terebélyesedik
a szikrázó kvarclámpák ritmikus táncában
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polipostorként fojtó gázait lövelli
a csalóka látomásban
szűzies vízileányka közeleg
de tudom hogy rítusukban
nincs egyéb csak kábult messzeség
meg a nyár kései csendülései
amik belém rakódnak
a dombtetőről ugrálnak
mint lángoló ördögfajzatok
éles rozsdás szavak
puhaságuk szakadás
mert most minden puha
most minden iramlik
most minden nyúlik
most minden nyúl i k
most minden pihenni vágyik
most csak csend
most csak reng
most csak sikamló terek
most lélekpusztulás
most kő reng -  beton
hangtalanul szőrösödik
a versek is pihennek
üres boroshoidóként a pincékben
a szirupos üvegek aljára is
padlás-por telepszik
a későn érkező személyvonatok
fölszálló füstjében
várok hát
egy elveszett szerelvényt 
kő reng ködben 
betonmadarak zuhannak 
virágok plasztikából 
inognak 
remegnek
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most már hőskölteményeku 
sem írunk
tavaszi lendület-indulatok tükröződnek 
mélyen bennem lét-erői rohangálnak 
mint sérült sasmadár 
elhidegedés megmagányosodás 
repedő csontkendőim harapdálják 
zilált bőrhuzatát 
ibolyántúlról süvít 
ilyenkor
beatrix is csöndben ülne a sarokban 
a bőrhuzatos fotelban 
nem szólna 
nem sürögne-forogna 
figyelnénk egy távoli muzsikát 
és ti erre csak azt mondjátok 
hogy eldivatosodunk 
pedig
csak ki-be rohangálunk a léten
betonmadarak zuhannak
megcsapta őket a huzat
kőben árnyék
árnyékban békesség
1000 évig ágyúszüret
kislányok hintáztak
az ivan maáuianic téren
borongaj felé induló villamosra szálltam
most hát ősz borult rám itt
Zágrábban a későn érkező turistavonatok
megpakolták magukat
most kő reng -  betonban
lámpafényekben úsznak az öreg zágrábi házak
sugárutak
villamosok
szobrok
ringnak
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a későn érkező személyvonatok 
fölszálló füstjében 
várok hát egy kései szerelvényt 
eltévedt talán az is az őszi sötétségben
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LÁTSZATHASONLÓSÁGOK
FÖLDIEPERREL





1. Konzum

másfél méter zöldkötésű könyvet kérek
tizenöt deka velőt
egy tasak sütőport
harminc deka keményítőt
száz méter filmet
egy tortalapot
két tonna szenet
tapsot a magnószalagról
egy és fél kilogramm földiepret
ötven gallon coca colát
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2. Antimatéria nbs-0/48

mert fáj és
nem szeretem a láthatatlan réseket koponyáinkon 
hazatérő harcosok szelíd tekintében 
nem szerethetem a
lábukra kötött telefoncsengőket koloncaikat mert
gólyamadarak megrepedezett csőrökkel
nem szeretem a megbélyegzett állatokat
a nyomort árasztó hotelszobákat
nem szeretem a éjjeli madarakat
zsíros olajos papírokat amelyeket
nap mint nap szétdobálnak meg a
szemeteskannákat melyekben turkálnak
nem szerethetem a világvégét
a tavaszi szellőt mely kemény kormos törmelékeket
hoz felém hogy azokban keresselek
idegesítenek a vonatok is meg minden
ami ide érkezik hogy belebotoljak
nem szeretem a múzeumokat
meg a hasonló teledugdosott tárházakat
nem szerethetem a változtathatatlant
a szúnyogokat sem a szétdobált csikkeket
nem szeretem az álmatlan éjszakákat
piszkos koszos városokat
a tenort az incidenseket a maffiát
a gengsztereket a karatét az LSD-t
a korrupciót a kispolgárokat
a spanyol-olasz kooprodukciós westerneket
John Wayne-t Glen Fordot James Stewartot Henry Fondát
nem szeretem az operát
a csokoládés fagylaltot
félek a betonsíkoktól meg a sohanapján teljesedő
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vágyak szorításától és néma meneküléseimtől 
menedékhelyeim csöndjétől 
nem szeretem az irodalommá foszlott 
energiákat megalkuvó meneküléseket
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3. (B. Dylan: When the Dogs Run Free)

sima fenséges óceánjaidat siratod és 
forró atomsivatagjaink útvesztőiben 
megfáradt nomádok leszünk valahányan 
tavaszi lágy esőktől reméljük megváltásunkat 
sima fenséges vízgyűjtőink alján 
pihenő megcsillapodott áramlatokban 
kérges kezünk megfeketedik 
mint az ezüstpatkányok nyárvégi éjszakákon 
mikor a tengerekről álmodott beavrix 
borostás beesett arcú hajósok is 
megtérhettek rég nem látott otthonaikba 
asszonyaik ágyába
kristályhálózatok sűrített halmazaiba
rengő sötétség-keblek közé
gyermekeik álmába
őszies ködös éjszakákon aztán
a virágok fűvek gyöngyök könnyek láncolatai
tétován útia keltek és levonultak valahová
talán sima tovaringó tengerekkel
eltűntek az évmilliárdok fényeiben
égő gyertyák seicegő kanócok
hűs templomok hajóiban szent szűz máriák
ikonokon élő nősténylény feljajdulása
mert az asszonyi keblekbe
ösztön-vágy-nosztalgiát ültetett
és beengedte őket a
sima fenséges tengerek hullámjátékába
néhanapján ő is beúszik vizeinkbe
fényes csilingelő kristályhálózataink láncolatába
pezsgő városokra sejtködöket borít
szelíden égő szivárványokat
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a sima fenséges tengerekre 
melyekben elveszett drága struktúrák 
után tapogatózunk amikor B. Dylan 
szabadon futkározó kutyákról énekel
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4. Kihalt harmatok völgye 

B. E.-nek

megszakadt hajdani vonzalmak keserűsége 
gyúl ki néhanapján bennem 
pillantásaid éltető gyönyör-gyökere nyomán 
mint
jéghideg mezők zajlása
tavaszi erdők zsongása
tükrös ragyogó báltermek kongása
nádtetős házikók rogyása
vályogfalú simulékony emlékek
képzetek álmok szenvedélye
ezüstös szavaid csillogásában elhalványul
s ha majd szobád sem lesz a dombok
elképzelt magaslatán mely annyi embert csábít
s ha majd az áradó vad folyókat
a mezők magukba fogadják
ha elsüllyedt fürtjeid simításában élsz
majdan fátyolozott virágok simán
ajkaid közé szorulnak és elfelejted
hajadonságod és ha a források mentén
összegyülemlett kőedények sírására ébredsz
szabadon száguldhatunk a folyások irama ellen
űző fenevadak kelepcéjébe
amikor csak egy messzi-messzi világítórorony
fényének haladása jelzi utunk ívét
a csavargók és a vándorok is
majd az óceánok vizére szállnak
beatrix arcán pergő nedűk íze
ősi ködökbe elvész
és ha majd egyszer te is érzed
és majd ha te is belátod az egyetemességet
és ha majd egyszer akkor te is beláthatod
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maradék életed
sírodba sírom
kihalt harmatok völgyének
szövevényében már gyöngykagylók
lélegeznek
óvóhelyük biztonságában
kölcsönös beteljesülhetetlcn vonzódásban
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CSÖND-ÓCEÁN





Talán halk lebbenésre
mély száguldással
tompa sötétséggel
napviasz tengerekkel
az Óceánból idekívánkozott
a krisztus-bércek közé
talán lágyan zendülnek
megmerevednek
nem szállnak
mélyen zuhannak
mozdulatukban üres bénasággal
talán kőfeje is elsorvad
hiába simogatták ölükben
bölcs aggastyánok
talán néma dalokban keresték
réges-rég elfelejtett
napbarnító éjszakáikat
vörös kandúr szimptómáikat
talán már fénytelen lebegésükben
kőlovakon lovagolnak
valahol a csönd lendületében
magával ragadta őket s
halk tengerekbe süllyesztette
valahol az alacsony párákban
szétválik kék-piros-lila-sárga-vörös
valahol lenn
messze talán
millió holtfáradt fényévre 
ahol az elnémult percek 
ezüstiramú évek 
végeláthatatlanul bezárulnak
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csöndapokalipszis reggelén
talán nyelvemen fölpattan
sugárzó neonködként
kővájó aszfaltfúró kubikosok
zsírpapírján írásjelek nélkül
elhallgatott rendülések
néptelenség
szárnélküliség
magnélküliség
beletörődöltség
csöndszirom-levéltelenség
fácánfej-agy és krizantém konzervok
almát zárt fürdőszobájába
és most várja keserves sírását
valahol a magas fennsíkok tópartjain
érc-ömlés izomfeszülésekben
szamárfeszületekre függesztett
csöndkrisztusok
valahol a magas hegyekben már havazott
a magas lelkekben is
és a méhben megmozdul
fényaranyliliom
valahol egyszer
talán a mélységes Óceánban
megcsendesedik
akkor a mályvakert egzotikuma
elszíntelenedik eljövetelével
láva-kátrányos tüdejüket
hiába tágítgatnák
mint egykor a sárkány-erdőben
valahol egyszer
majd az ő hangja
kúszik felém
talán utol is ér
a csönd lázadásával
tágra nyílik
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megrökönyödik
belémbotlik
síró almaként kürtöl
sima felületében
10 000 explozív szőrcsomó
még a gyászmisén is elpenészedik
hervadó kókadt rózsafüzéren
talán a csönd elérkezésével
a nagy halak
mind-mind megdöglenek
bélpoklosok éjjeli viziteken
vén fűzfapoéták tarisznyája
ha majd valahol
a kis tengerek
áramló köbméterjein
millió agyonvert fényévre
távoznak
akkor érkezik meg a 
nyugalmi térelem szerkezete 
a molekulákon túlról 
talán az atomokon is 
valahol a sötét oldalon 
ott megbújik
minden ősföldi rend mögött
antimatéria
egyszer ismeretlenül
állócsillagokról
valahol megnyílik
a titokzatos űrblokád létezhetetlenül 
s csöndszirmok hullanak 
belénk véres hattyúdalok 
selyembetétek szirén-mészárlás 
édes zöld romantikák 
fityókák itókák 
vörös síkokon megszületik 
talán egy céltalan exodusban

33



zöldvasárnapi üdvözülés 
békés orrszarvú metamorfózis 
valahol kéregnyilásaiddal 
elébem állsz földszagodban 
felszívódó nárdszvirág 
mozdulatlan rítusodban 
füst 
tincs 
csigaláb
eleven bordaszeletjeim vagy üveggyöngyeim
kőszívében élsz
tengerbe zárt vonat
valahol bennünk magányosan
csendmagány él
forró radioaktív szférákban
a menny behavasodik
s szűzies illatban
Óceánból előbukkan
valahol
ki tudja hol
talán minden csak képzelet
de a vakság márvány falánál
villogó fatörzsekben
kél a hatalom
a tengerpartok vérvörösen
Konstantinápolynál és Amsterdamnál (E -  5)
csillogó bádogtetőkön
ébredő szemgolyónk
kérges üregeiben
kifakadó rügyek fölött
félresikerült szótöredékek
izomsüllyedésekben
salétromtömbök bomlása
narkózis undor romantika
AmsterdamRuhrvidékMünchenWienBp
Bglstanbul tengely 2000-ben
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csatornák elektromos klozett
gyújtogató tolvajok és
majomteve zsiráföszvér
ünneplő tengerészek
savanyú ringyókkal
altamirai barlangrajzokon
kifejezett szenvedély
lefekvés előtti láb víz bádoglavórban
talán ottmaradt
egy óvatlan pillanatban
kicsúszott ölelésünkből
ősz vérünkből
ömlő ősz vérünkből
lengő zsibbadó kezünkből
határtalan radioaktív sivatag
itt az Óceán partján
a homokdombokon túl
fekélyek kupacok kukacok
fényes ezüstpáncélú patkányok
lakmároznak
ömlő ősz vérünk az Óceán partján 
valahol a hangok tengelyében 
a gázok csöndjében 
él mozdulatlanul
talán a végtelen fenséges Óceán csönd jében 
valahol
elveszett drága suhanásként
simán
lágyan
mélyen
messze
lenn
ott
alig hallhatón
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a vers átváltozásával 
a vers megközelítéséhez 
a szavak redukálásával 
a hangok áradatában 
a hullámok játékában 
a tengerek gyermekében 
a határtalan Óceánban 
a csönd-atom-kohézióban

különös árnyként már csak ő létezik 
elveszett talán ő is az Óceán 
hűvös vonulata alatt 
talán az Óceánban 
a mélységes csendjében 
egyszer mégis előbukkan
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IRAMSZARVAS-AGANCS





vadonok homályában láttam 
a cserjék árnyékában 
a fák koronája közöti 
a vihar előtti szélcsendben 
reggeli ébredésekkor 
pirkadatkor virradatkor 
az erőtlen gyertyafény 
lángostorában füstjében 
napjaink síkjaink fáradtságában 
elhagyott konzervdobozokban 
útmenti árkokban réteken 
ligetekben völgyekben 
ma itt maradtak 
leereszkedtek napszálltakor 
érc/szárnyaikkal kalimpáltak 
tollászkodtak míg délre 
sodorta őket az élő vizek 
földborzadt áramlata 
fehér szigetek tűntek fel 
korallzátonyokon húsrostok 
férgének zizegése mint 
csillagok járásának égi muzsikája 
nehéz bús éjszakákon 
mély sötét álmokkal sodortatva 
délre déLc a melegbe 
a szarvasok és őzek csapásain 
vihardúlt dombokon 
sűrűn elterülő tavak rengetegében 
hatalmas gránittömbök 
folyók patakok pókhálójával beszőve 
mohapalásttal óriásfák
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kanyonban organogén kőzetek mállása 
barna verssorok a költészet halálán 
in extremis sikoly ez 
megrémült szarvasok iramában 
kihűl a világ
behavazik csak inlandice és 
rajta csak fehér élőlények 
bogarásznak halásznak

álmaimba barna ködök jöttek 
s most költeményeim lélegzetvétele 
távoli fagyos szubsztanciájának 
kötése lett
az elevenbe hasító selyemszálak 
ritmusa egyre fokozódik és 
a szakadástól szinte félek 
álmaimba barna ködök közelednek 
soha sehol sem állnak meg 
míg mindennek a végére nem érnek 
céljuk és rendeltetésük az 
időtlenség megtestesülése 
kifürkészhetetlen eredetű 
kiapadhatatlan forrású 
egybeforrt mindenség hol 
örökös végtelen fehér csend 
az alvó időtlen jeges centrumában 
ezüstös olajfák örökzöld tölgyek 
narancsfák és ciprusok tenyészete 
a termékenység illatában türelmes 
dermedt vegetáció 
jelentéktelenség áradata: 
határozatlan egykedvű 
érdektelenül sátáni hidegség 
szobormerevség barna márványban 
szétszerelhetetlen tisztaság 
elindul és megérkezik szétfolyik
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és egybegyűlik tágul és zsugorodik 
telik és ürül megázik és megszárad 
beszakad és kicsúcsosodik

aranysugaras pántokat szögecselt 
érzékszervei nyúlványaira lehet hogy 
ez lett csöndjének meghatározása 
imperatívuszainak megsemmisülése 
a színtelenedő kristálylánc röpte 
a némán mozgó fenséges Óceán mélysége 
a valahol elhibázott mozdulatokban 
ki nem fejezett énünk
a virágok füvek könnyek gyöngyök láncolatai 
a sugárutak villamosok szobrok ringása 
akkor ott a borongaj felé induló villamoson 
kihalt harmatok völgyének gyöngykagylóinak 
beteljesülhetetlen vonzódása 
az egyetemesség kötése 
a gémek kinyilatkozása 
a magasban repülő vadludak vándorút ja 
az elhalkuló mocsárvilág nádasaival 
ösvényeivel elhagyott otthonokkal 
kásásodó vízcsobogásával 
a szétrobbanó mocsárvilág 
a szétrobbanó űrszekrények 
a szétrobbanó ezüstmotorok 
gyermekkorunk és neveltetésünk 
keserves szennyes üledékei 
szedimentumok (üledékes kőzetek) 
homokkő agyag márga konglomerát 
breccsa mésztufa só gipsz salétrom 
dolomit kausztobiolit kristályos palák 
fosszíliák- sárga bogyók bíborvörösben 
hordalékok tubusok bacillusok spenótfőzelék 
kétszersült cukorka stolvert? keksz 
libamáj dinamit habarcs cement
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fogasok lovak verkli galériák 
csónakok ezüstpatkányok nyarak 
frizsiderek csalánszemek fotelok 
t e t v e k  zománccsészék lövedéktöltények 
hintaszékek kályhák banánhéjak 
kenőcsök tubusok tubusok coca cola 
blues rock sóul country sültpulyka 
összkomfort papírhalmazok akceptor 
megyalázott hajadonok galambok 
kiölt álmok hídja tere körútja parkja 
hotelok komputerek tükörtojások 
avantgarde apostolok pirított kenyér 
kiskirályok virágcserepek 
jean-viccek konyakosüvegek 
sznobok bikinik üdülők szögesdrótok 
ártatlan szépséges leányok kések 
hegedűk mixed média mozgatóerők 
az ezüstmotorok társadalmában 
a sok kicsi tenger az Óceánban 
a keresztek hőjében páiolgó fejek íze 
kiskanalak trófeák a struktúrák 
struktúrájának a struktúrájának 
a struktúrájának a struktúrájának a ssstrk

simulni simulni múlni mert 
kőfeszületek víztükörben 
napégette pusztákon újra úton 
északnyugatra délkeletre 
délnyugatra északkeletre 
mezők rögök göröngyök firkászok 
melyekbe belebotolván 
talán nem elbukván 
kések hegedűk kokárda 
higiénia higiénia óóh drága higiénia 
higiénia/vers meg kell írni 
ezüstsugarú nagy tiszta vers lesz
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kicsipeszelve a szárítókötélre 
mert a szájharmonika betömődik 
az Óceán homokpartján és csak 
áznak a katonaindulók az esőben 
mert kemény
kemény vad nyári vad kemény nyári esők 
mint barna ködök ereszkednek 
a havas csúcsokról a lankákon 
hisz egyszer úgyis eljönnek 
fekete árnyak testébe öltöznek 
virágos koszorúkat fonnak a fonóba 
nagyanyák elfonnyadt méhébe hazatérés 
halovány mélységes földzene 
kusza távolságai derengnek 
szétömlő illatok zsongásának 
permete ereszkedik hogy 
magával vigye 
hazugságainkat undorunkat 
gennyes sebeinket megvetésünket 
káin-bélyegünket szánalmunkat 
epedésünket gyűlöletünket 
unalmunkat szennyünket rongyainkat 
bedohosodottságunkat áttételeinket 
kedveseink emlékét 
a félszeg célnélküli letargiákat 
nosztalgikus bolyongásokat

elsárgult halk citromszeletek 
közé csomagolnak és a 
távolból csak egykedvű szerenád 
maradványok bolyhosodnak és 
távozó nomádok a lemenő nap 
foszló sugaraiban a kemény vad 
eső utáni szivárványok 
magukkal visznek egy költeményt 
melyet megálmodtunk téli
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barna álmainkban
titkos égi özönök kapuin
zsenge tavaszi haj lombok
a gyémántfürtök köbjei
a lágyan ömlő vízmezőkön
hervadnak csenddé
amikor ott már
alkonyat kél
csupa szürkeség
beteljesülhetetlenség
verseim ilyenkor
vég nélküli csillagutakon
sötét mély erdők ölén
magas hegységek kopár bércén
szívódnak fel
néhanapján aztán a tengerek 
mély sóhajaival 
idekívánkoznak

holt
fekete tengerfenékre dobjál
vég nélküli holt fekete tengerfenékre
jaj nékem anyám
meleg erdőt fonjál
holt fekete tenger fenekére
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A TENGERNÉL





Egész nap, egész éjjel
ülök a parton háttal a fellegeknek,
a zordon rengetegnek.
Órákon át köveket hintek 
az éjszakába, annak sötét szellemébe.

Nyavalyás, nehéz csomagokkal érkeztél 
akkor este a tengerparti kisvárosba, 
barna, csöpögős gondokkal, álmokkal, 
aztán egész napokat, egész éjjeleket 
ültél háttal a szikláknak, a házaknak.
Órákon át érezted a hullámokat, 
szerettél volna rendbe jönni magaddal, 
a világgal, mert egyszer talán mindenki 
rendbe jön kétségbeesésében vagy éppen 
boldogságának csömörében. Fárasztó 
gondolatok csak nyaggatják az embert, 
a fanyar mosolyokban néha-néha az 
almakukac bukkan fel cilinderrel a fején, 
hogy pislogó-villogó kekszreklámokat, 
cégtáblákat pingáljon, pisilő szobrokat 
csináljon, és a budapesti Jehova-tanú 
sem megy ki a fejedből tudományoskodó 
beszédjével. A kékülő, pirosodó, sárguló 
intercellurális valóság metabolizmusa és 
cirkuláció tételei átszőve a fajok harcával, 
szaporodásával. Igen, csak beszélt és beszélt, 
és közben mosolygott, mint az impotens, ki 
áttekint a szomszédos asztalnál ülő 
lányok meztelen combjára. Hát ilyen nyavalyás 
dolgok... Jehova, reklámok, szobrok, stb. stb.

47



Itt kék-fehér kockás abroszok, kávé, alma, 
sok-sok vitamin, és nem beszél senki.
A parton ülsz. Közben lehetne orrt pisz
kálni és egyéb hasznos dolgokat csinálni, 
meggondolni.
Talán egész életed elpazarlod jelszavakra, 
üres okoskodásokban, szenzációkra, vezény
szavakban, neveltetésed üszkös hordalékaiban.

Este érkeztél a tengerparti városba, és 
siettél találkozni a tengerrel, és leültél 
hozzá, és talán titokban elsirattál mindent. 
Éjjel sokáig nem tudtál aludni.
A tengert hallgattad:
magasztos és nyugodt -  énekelték ízületeid.
És akkor már tudtad, hogy most este 
aludni kellene és nem kell semmire/senkire 
sem gondolni, hisz 
oda érkeztél, 
hova nem érhet/tél.
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WESTINGHOUSE-FÉK
... életveszélyes minden, amit nem ismerhetünk meg, 
Életveszélyes minden, amit már ismerünk és nem 
mondhatunk e l; és életveszélyes, amit elmondha
tunk, de visszhangtalan marad.

(Kósa Ferenc—Csoóri Sándor)





csilingelő harsogó fuvallatok gomolyognak
széthasadás csőrepedés
dudorászás sóhajtozás sírdogálás
foghúzás agyrázkódás
törés-zúzás
szóaláfutás magöntés
makklé és a söntés

burek perec kifli 
bökd már ki 
záróra na!

mielőtt a szerelvényt útra indítanád 
jól nézz körül a kerekeket rugdosd meg 
mert ezután kifogástalanul kel) funkcionálniuk 
egyetlen életveszélyes rést sem hagyhatsz 
netalán menet közben kelljen megállni 
mert az utasok veszteglő szerelvényeken 
nem végezhetik a dolgukat

mielőtt tehát a szerelvényt útra bocsátanád 
nézd át a szelepeket a szóhasadások réseit 
a szótőalakulásokat a szófúziókat 
(nehogy bombát rejtsenek be valahová) 
a sorompókat is majd le kell csukatni

úgyhogy még egyszer mondom hogy

mielőtt a szerelvényt újra begyújtanád 
nézz körül és mosolyogj szépen 
végy búcsút és kéij utoljára bocsánatot

51



mert többé nincs pardon 
csak döglött halak a parton 
vagy mákdarálóba otthon

vágd figyelmesen zsebre elemeidet objektumaidat 
a kezed is
és lássuk mire mehetünk 

tünk

de vigyázz
útólag minden fontos lehet
számodra ismert de számukra
még ismeretlen életveszélyeket illetően

tőén
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tink tink tink 
tink link tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink 
tink tink tink

tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
tönk
rönk
tank
bank
tink
king
fing
ring
tönk
rönk
tank
bank
bang
bang
bang

bing

tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank 
tank tank tank
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Szóval lehet, hogy 1973. június 19-én, kedden ha
rangoztak, amikor a Kiskaresz elment tőlem. Meg
hívott a születésnapjára. Már akkor azon törtem a 
fejem, hogy Cs-vel kellene beszélni, hogy eljönne-e 
velem. De Cs-t sehol sem láttam már pár napja, 
jobban mondva mióta elkezdődött a gimiben a nyá
ri szünet. És különben is Cs-vel eddig még sohasem 
beszéltem, hogy nézne ki a dolog. Egyszerűen szó
lítsam le? Úgysem jönne el velem bulira a Kiskaresz- 
hoz. Habár sohasem lehet tudni. Cs-t nem akartam 
eltékozolni, hisz már több hónapja próbáltam meg
főzni és nagyon lassan ment az ügy. Nem tudom, 
miért nem akar észrevenni... Vagy mégis észrevett? 
És ő sem közömbös... (Lényegében akkor odaáll- 
hattam volna Cs. elé, ha lett volna bátorságom, de 
nagyon is tetszett nekem az a szelíd, ismeretlen, 
bizserésző és néma vöm alom, ami Cs-hez fűzött.) 
Úgyhogy Johannával mentem a bulira, s amilyen 
peches voltam a központban éppen Cs-vel és néhány 
osztálytársnőjével találkoztunk. Nem is kell mon
danom, hogy a Kiskaresz buliján hogy evett a frász. 
Charles meg is kérdezett, hogy mi a bajom, de mikor 
elmondtam neki az esetet, csak hahotázott és nem 
tudtam befejezni a mondókámat. Láttam, hogy le 
van hülyülve a Kiskaresz húga után. Aztán mond
tam, hogy hagyja a fenébe a Kiskaresz húgát, mert 
az nem neki való lány, erre ő azzal válaszolt, hogy 
hagyjam a fenébe őt az én papolásaimmal a szerelem
ről, az eszményről, mert unalmas vagyok, és azt is 
mondta, hogy törődjek Johannával, mert egy gilisz
ta nagyon legyeskedik körülötte, meg hogy jobb 
csaj, mint Cs. Ezután még durvaságokat is vál- 
totunk Charlesszal -  tréfából - ,  mert együtt nőt
tünk fel, jó haverok voltunk, meg unokatestvérek. 
Éjfél után szokás szerint, a pijálás és a totyogó vasa
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lások után, párosával szétszéledt a társaság a lakás
ban. Johannával a teraszon ültünk és beszélgettünk. 
Szerettem vele nagyon beszélgetni, tűrhetően jártas 
volt mindenben és nagyon klassz, finom csaj volt an
nakidején. Volt egy idillikus, romantikus kapcsola
tunk, de aztán jó barátok maradtunk. Negyedikes 
gimista koromban nagyon oda voltam Cs-ért. Minden 
este lent lődörögtem és vártam, hogy Cs-ék kijöjje
nek a suliból. Ilyenkor mindig igyekeztem elkapni a 
tekintetét, majd a legrövidebb úton Cs. elé vágtam, 
hogy mégegyszer szembetalákozhassunk a kisutcá- 
kon... Hát ilyen romantikus lélek voltam én akkor, 
mindig szerelmes. Habár mindig azt a látszatot tud
tam kellteni, hogy az én határozottságomat, szilárd
ságomat ilyen kamaszösztönök nemigen befolyá
solhatják. A gimiben nagyon jó véleménnyel voltak 
rólam a tanárok, a szerbhorvát nyelv tanárnőjén 
kívül, még a számtantanárnő is, addig míg az egyik 
óráján el nem kobozott tőlem egy levelet, amit 
ügyetlenül, véletlenül leejtettem átvevéskor a padló
ra. A levélkét a nagybegyű Simfli Inci irta, nem tu
dom, hogy mit írt. De a számtantanárnő, amilyen 
rendes volt, ő sem olvasta el a levélkét, hanem a tűzbe 
dobta és valami olyasfélét mondott, hogy ,,Lampérth, 
maga nagyon komoly fiatalembernek tűnt nekem. . . ” 
és hogy csalódott bennem, hogy az ő óráján levtlez- 
getek. Nem magyarázkodtam semmit, csak nagyon 
megharagudtam a S. incire, mert számtanból ezután 
mindig problémáim voltak. S. inci esete reménytelen 
volt, borzasztóan hisztérikus teremtés volt, képte
lenség volt vele járni. Én ezt láttam mindjárt és nem 
is méltattam különösebb figyelemre többé. Tény az, 
hogy a S. inci az egyik legjobb csaj volt akkor az 
osztályunkban, de néha úgy bedilizett, hogy nem 
szólt napokig senkihez, nem jött suliba, elszökött 
otthonról, stb. Hogy miért volt a S. inci ilyen nya-
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valyáskodó? „Azért, mert hajlamos a dilizésre” -  
állapította meg lakonikus bölccsességel Johanna 
egyszer hazafelé, mikor S. inciről beszéltem neki. 
Ismerte ő is az önképzőköri gyűlésekről. A S. inci 
hamar lekerült a napirendről, csak májusban beszél
tem vele az érettségi bankettünkön. Lényegében 
nagyon meghatódtam, és megsajnáltam S. incit. 
Hisz akkot már én is reménytelenül szerelmes voltam 
Cs-be, mint S. inci belém. Na, de kérem Cs-nek 
augusztus 3-án pénteken délután köszöntem éle
temben először, ő pedig visszaköszönt. Mondhatom, 
hogy nagyon boldog voltam, és tudtam, hogy Cs-nél 
nyert ügyem van. De csak augusztus 25-én találkoz
tam vele újra, ekkor beszélgettünk egy kicsit. A 
néhány hónapos szelíd vonzalmunk ekkor tört meg. 
Tudtam én, hogy úgyis bedől Cs. Minden nagyon 
szépen át volt gondolva, és szép türelmesen kivártam 
a dolgok fejleményét. Aznap este már haza is kísér
tem Cs-t, s nagyon elégedett voltam magammal, új 
fejezet kezdődött életemben. Habár nem ez az igaz
ság, de legyen nagystílűbb a mondókám. Az egy
szerűség kedvéért az történt, hogy Cs-vel megbe
széltük, hogy majd holnap találkozunk. Felmentem 
még akkor este a táncra is. Charles és a kompánia 
üdvrivalgással fogadott. Mondtam nekik, hogy ne 
óbégassanak, de tovább kínlódtak. Bukfenc, Virgil, 
Charles, meg a tejfelesszájú Tarjas is ugrattak. A tej
felesszájú Tarjas pedig még soha életében nem járt 
csajjal. Charles sok ostobaságot makogott, ingerült 
volt, mert a Kiskaresz húgát kifogta egy giliszta. 
Johannát pedig nem akartam zavarni, mert fiúval 
volt és velük voltak a barátnői is, U1 a tehetséges 
színész kislány és Lela, akik most is elvárták volna 
tőlem, hogy szórakoztassam őket. Persze, nem is 
akartam magam kompromittálni, nehogy Cs.-nek 
elmondja valaki. Szép nyugodtan végigültem a tán
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cot a tejfelesszájú Tarjassal és közben söröztünk. 
Tánc után Charleszszal és Tarjassal a bárba men
tünk. Később megjött Bukfenc, miután hazatolta a 
kislányt. Virgilt mintha a föld nyelte volna el, nem 
akart előkerülni. Lehet, hogy jobban is tette, hogy 
nem jött vissza, mert ittunk rendületlenül zár
óráig. Másnap, vasárnap szörnyen fájt a fejem, nem 
volt jó kedvem, a fejfájás miatt. A két órai ebéd 
után azért mégis jobban éreztem magam, úgyhogy 
Mattis Teutsch Ezékielékhez mentem át, aki a szom
szédunk volt. Mattis Teutsch szobrászkodott, nem 
volt menő fej, csak amolyan provinciába szorult 
művészember. Nem valami különösen jó szobrokat 
faragott-m ár amennyire én értek ezekhez a dol
gokhoz - ,  de azért értette a munkáját. Mattis 
Teutsch bizonyára hálás lesz, hogy íme írok róla, 
hisz eddig még nem igen emlegették a nevét (ha va
laki találkozott már ezzel a névvel, akkor az nem az 
én szomszédom és barátom volt, hanem a magyar- 
országi vagy romániai névrokona, aki többre vitte 
mint ő). Mattis Teutsch nagyon sokat panaszkodik, 
hogy az egész képzőművészeti életünk rosszul van 
megszervezve, mert csak cserekiállítások folynak, 
fondorlatos képűzérkedések, felvásárlások, hogy a 
galeristák seggét kell nyalni, hogy vegyenek tő
led valamit, hogy vannak, akik kilószámra össze
festenek mindent. Mattis Teutschnál ilyen dolgo
kat hallottam aznap délután. Mattis Teutsch eze
ket mesélte, tőle szokatlan indulatossággal egy 
zágrábi kollégájának. A zágrábi úriember nevét 
bemutatkozáskor nem a legjobban hallottam és 
csak azt tudom mondani, hogy valami Ju re ... Per
sze később megkérdezhettem volna Mattis Teutsch- 
tól a nevét, de nem tudtam, hogy szükségem lesz rá. 
Jure megérdemelné hogy ideírjam a teljes nevét, 
mert nagyon rendesen végighallgatta Matis Teutsch
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siránkozását és szörnyű okosan és szépen beszélt, 
amikor szóhoz jutott. Később Johanna is átjött 
Mattis Teutschékhoz, elmondta, hogy Ltla és U1 
megharagudtak rám. Megkérdezte, hogy miéit va
gyok olyan különös. Elmeséltem neki, hogy mi 
történt velem, hogy végre összejöttem Cs-vel. Aztán 
eljöttem Mattis Teutschéktól, elkértem pár könyvet 
Mattis Teutsch feleségétől, amiből majd a felvételire 
készülök a nyár folyamán és hazamentem. Este 
Cs.-vel találkoztam. Két barátnőjével jött, majd né
gyesben cukrászdába ültünk, fagy lakoztunk. Cs-vel 
később leléptünk, sétáltunk egyet. Nagyon sok jót 
és szépet gondoltam én hirtelenében Cs-ről azokban 
a napokban. Végtelenül boldog voltam.

Cs. harmadikos gimista lett szeptember elsején és el
mentek osztálykirándulásra a tengerpartra, ahonnan 
minden nap írt egy levelet.
Hogy mindezt minek írtam meg neked, nem tudnám 
megmondani pontosan. Talán Kiskaresz, Johanna, 
Charles, a számtantanárnő, S.inci, Bukfenc, Virgil, 
Tarjas, Lela, Ul, Mattis Teutsch és felesége, Jure 
vagy Cs. és az én nagy titokzatos vonzalmaim, ka- 
maszos boldogságom miatt, vagy az 1973. június 
tizenkilenccdikei harangszó miatt, vagy mindezért, 
vagy másért...

Szívélyes üdvözlettel barátod 
Lampérth Ernő 
1973. IX. 14-én
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Nyaranta a tengernek mentünk 
kemény- és laposmellű lányokkal 
nagy ábrándjainkkal és a tengerrel 
való találkozás titkos örömével

A hatalmas mozgó anyagról sokáig 
azt hittük hogy benne valami az 
idővel szemben is változatlan marad 
ami bennünk időben megváltozik és 
lefolyik itt beékelve a rónaság 
erei és árjai közé

S még ma is minden év visszahozza 
számunkra ezt az érzést továbbszövögetjük 
sérthetetlen kis világainkat virágos 
ábrándjainkat róla s rólunk

Nyaranta a hatalmas mozgó anyag 
lopja be magát hozzánk 
távoli sugallata üzen érettünk 
ide a megdöngetett kiszikadt 
tengerfenékre (még ha egy megkésett 
szégyenlős képeslapon is)

61



nocsak, 
egy fék! ? 
de uram, 
fék a versben! ?
hát ez meg micsoda zagyvalék! ?

ez kérem szépen versfék, 
mely néha olyan mint az ég, 
szép világoskék,
oly szép mint egy madonnás kép, 
oly hasznos mint egy jégbevájt lék 
mondjuk télidőben

de azért nehogy megfeledkezzék 
magáról, ifjú barátom, 
mert nem marad ép!

őrizze csak meg hidegvéiét 
és nyalogassa szájaszélét 
hisz ez csak egy szerény záradék
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