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DRÓTSÖVÉNY

a tavak mentén
egy lengyed üdülőhely hotelszobájában figyelem 
a falakra lopódzó árnyakat 
a mulatozó furcsa tánc dacos imbolygását

ha kitárnám ablakom 
élvakítanának a könnyű fények

ha kitárnám ablakom 
látnám a várból 
az esőben fürdő 
formásán nyírott sövényt 
a kertben siető udvaroncokat 
a távolban vizes sörényű lovak nyerítése 
zsebkendő-pázsiton ősz-könny 
harsonák jelzik valaki közeledtét 
kenyérillat

ha kitárnám ablakom
látnám a drótsövényt
ezen belül minden az enyém
az elhatárolt teret magam gondozom
kínjaimról nem beszélek
becsvágy és méltóság nem talál ellenfélt
mindenről én döntök
s szólna a dal
a drótsövényen belüli rész
az enyém
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VADSZŐLÖ





ÖRÖK MEGÉRKEZÉSEK

mér érezzük testünik irtóztató 'lobogását 
a megismételhetetlen percek gyönyörűségét

lassú kézfelemeléssel 
megindulunk a szélesre táruló utakon 

mindenek hűs vizében tántorgó 
végső csodálkozás 

csillagporos udvarán finoman meghajol 
letompuló szitkok utolsó zuhogása 

lassan előre táncol 
megtalálja kedvesét
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VÉGRENDELET NÉLKÜL

Egy borzas madár röpködött 
vidáman a levegőben.
Társaival elsuhantak az ódon fák alatt, 
felszántották a hűs, nagy tengerek vizét, 
és bimbózó orchideákat vetettek belié.

A szellőre ültek,
s az éppen feilkúszó szivárványig 
vitették magukat; 
annak hárfahúrjain ugrálva 
bolondos dalt pengettek.
S ekkor valaki feléjük lőtt.
Rémülten keringtek,
sebes szárnyaikkal leverték a csillagokat, 
csőrük a napba fúródott.

Az éjjel visszajött a borzas madár. 
Utoljára.
Szomorúan lezárta fiai 
meleg, átható, teremtő szemeit, 
majd megkerülve a Földet 
ismeretlen irányba távozott.
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KIFESZ1TETT ÁLMOK

összeszorított fogakkal élj
h a ..........................................
mert hová lett a szikár szobrok lázadása

mi már ott hevertünk
gyűrötten és erotikusán
mint Ndl'l Gwinn ledobott szoknyája
közben a gömbölyű út végén lebukott a nap
s a fák vörösen álltak
mint Marx mögött
színes képeslapokban

a természet színei kikeverheterlenek

fogunk közt megáldott kalász 
és csattogó akarat

közben reggel lett 
fáradt fák árnyai lógtak a tavon 
s a nagy csöndre ráhulltak 
Respighi szökőkútjai
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KÍM ÉLETLEN VÁRAKOZÁS

széttört cserepekből és vázáikból 
összerakott
kis kórházi szemétdomb
rajta véresen a meg nem születő világ
távol nehéz koporsók
apró kunyhók ölén
terméketlen fehér pincérnők
tálcákon fel-fellobbanó
arcok évek és terek
kánikulában lebegő ültetvények
pipacs-piros babák szürrealista mezőkön
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ZONGORA

Közép A:
Szomorú ősz, 
ködös hegyi ösvények.

A-moll:
Könnyeiden keresztül 
áttörő mosdly.

Egy oktávval feljebb:
Alvó gyermek.

A, D, Gis:
Várok. Például levelet.

A, D, G:
Ez már jazz.

A, G, E, D, E, G, A:
Keleti tájak.

A, A, D, A:
Csak egy kislány . . .

A, Fis, F, H, Cis:
Zűrzavar.
Kofák.
Labdarúgópálya.

Az utolsó mély A:
Halál.

Tőle lassan lefelé:
Az öngyilkos, 
ki utolsó útjára megy, 
s mögötte mindig kialszik 
egy lámpa.
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A MENET

pereg a kocka
a szemek mint suhanó autókerekek 
a pohárban piros gondolatok 
teniszpálya salakja

tenyereden modortalan tetoválás 
eltűntnek hitt ravasz megoldások 
koszorúban néhány őszi lámpaernyő 
Laura 
ez a hely
ez a piszkos várrom 
nem méltó arra
hogy fölfelé rohanásunk minden erejével 
eleresszük szemedből 
az első színes léggömböket 
hisz mi érkeztünk föl elsőnek 

mi érkeztünk fel elsőnek 
mi
mi érkeztünk elsőnek a 
SZÜRREALISTA TEMETÉSRE 

elől Henri 
a labda játékos 
47 dimenzióban
majd utána az 1905-ös oroszlánok 
hosszú az út mert rajta néhány R betű 
RR . . .R . .  ŝéta . .  .RRRRRRR . .  .séta . . .  
majd végül letérdelünk mint az 
anarchista Alfonz két lánya a ................

szétcsúszott éjszakák 
lázadó zenészei
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a füstös kis vonaton 
utazunk

bort és kenyeret az asztalira
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HOMOK

már szavunk sincs
elröpültek finom homokszemcsékként 
már magunktól is távol 
mint egy sírfelirat
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FENYÍTÉS

elkéstél öreg varázsló 
kiismertük minden csillogó csodád 
most halkan fütyörészel 
a száraz bokrok közé guruló 
megcsókolva-szépülő bűnökről
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A BOLYONGÁS KÜLDETÉSE

merre van a te hazád 
bástyák-futók-királyok hadából 
feltekintesz-e- néha
mit mutatnak a mezők átlós árnyékai

a bolyongás küldetése mit ér 
már-már feleded a tájat 
alkalmi motorhiba 
a ritmus elakad 
hol is állsz

szomorú esős őszünk lesz az idén
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INTELEM

ezért mondom lovag! 
mutatványodra ne légy oly büszke 
a szőlőhegyeik szikár munkásai rútul kinevethetnek 
de mondod három évet töltöttél Ravennában 
s csak az árnyakra emlékszel a sikátorok felett 
ez már valami
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ÉS MÁR SZÁMLÁLATLANOK A NAPOK





AKROPOLISZ

kifürkészhetetlen korú angolok 
oszlop-sövény találkahelye 
idegállapot? —
egy amerikai hölgy pórázon vezeti gyermekét: 
köldökzsinór — az idő-zuhataghoz

nagy pusztítást végzett itt 
1671-ben
a velencei hadsereg 
legutóbb pedig 
(ma délelőtt)
mister john w. macdonald 
miután filmkamerájának 
tokjába rejtve magával vitte 
az utolsó apró törmeléket

azóta csak a nagy kövek és oszlopok 
maradtak az akropoliszon

mint valaha
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GÖRÖG FALU

ketten kortyolgatják a téren 
thesszália borát
héllasz olajfáira ráfeküdt a nap
Orpheusz hangszere a fűiben hever
euridike képe
mint elsárgult kotta-lap
a kopott zongorán
poszeidón haragja sem fodrozza
a végtelen vizeket

a sikátorok valamelyikében 
commedia del'Parte 
az annyira várt végzetes jelszavak 
a közelben égethetik 
ravenna ázott bokrait

herm'ész mosolya 
drótsövényben

ketten kortyolgatják a téren 
thesszália borát

nincs mire feltenni az életem
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A PÁRBAJ ELMARAD

A felek megegyeztek, hogy 
az egymáson ejtett sérdmet megtorolják,
Ehhez szerződtettek két-két statisztát, 
akik ismerték feladatukat.
A felek hallgatólagosan elismerték, hogy 
a párbaj alapjában véve fölösleges, a 
dolgokat másként kellene megméretni.
Másnap hajnalban a felek egymásnak háttal 
álltak. Húsz llépést tettek előre.
Megállapították, hogy az erdő rendkívül szép, de 
ők mégis máshová kívánkoznak.
A félek megegyeztek, hogy céloznak és fegyverüket 
elsütik. Valamelyiküknél vagy mindkettőjüknél 
vérnek kell folynia.
A felek jelét adták véleményüknek, hogy a 
páiibaj ideje alatt sétálhattak, beszélgethettek 
vagy vadászhattak volna.
Beismerték, hogy a könyv tartalmát a huszonharmadik 
öldaltól kezdve előre ismerik, a többit 
csak unalomból olvassák el.

A felek később külön úton távoztak 
a párbaj színhelyéről, mert ez mégis így illik.

A statiszták a városban már kora délelőtt szétkürtökék, 
hogy csak kisebb sérülések történtek.
A felek tudták,
hogy kettős tragédiáról van szó.
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TÖPRENGÉS

a csildagjósok ragyogó időt reméltek
talán az átlók és csomópontok titkos jelei is megegyeznek 
s most
most kell elhagynom börtönömet 
most el kell hagynom

nem tudom
az ázott teniszpályákat megtalálom-e
egy ütő fölemelkedik
egy ablak kitárul
lassított eséssel lehull egy madár

a kötéltáncos súlyzóbottal keríti körül a feledést

a könyveimet megtalálom-e 
a felsebzett ajkakról milyen dal emelkedik 
és merre vetkőztetik a virágokat 
a fagy késeivel

és merre menjek én
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TENISZEZÉS ŐSSZEL

lassan elnyomom cigarettám 
a gondnok is figyelmesen bezárja az éj kapuit 
a vigadó lépteivel-távolodó 
magányos dalait
a szürke égről bolyhos teniszlabdák lebegnek 
hűvös-kék derengi 
a szorongó^szörnyű zenét 
mit most én 
magamra maradva
ázott láncok és huzalok lassú vonszolásával 
lépésről lépésre 
virágról virágra

fdjő a hajnal 
korán talpon vagyok 
első ellenfelem is megérkezett 
ki hiába rohan
salak-vergődése csak annyira érdekel
ügyes kötéltáncos
ha olykor mégis a földre néz

oly sokáig tart a nap s még mindig talpon vagyok 
már vad martalócok az ellenfeleim 
de akkor sem engedek

és miért ez elszánt küzdelem

évek múlnak el így ősszel
csak a bolyhos teniszlabdákat taszítom
vissza
neki az égnek 
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METRONÓM

a 'kép megszakad

azután pontosan látom 
a 127-es utcából átvágsz a térre 
kézen fogva reklám-szemű gyereked 
elbámészkodsz
valami pince-összejövetelről jöttél 
valaki azt mondta: metronóm 
ez az igazi zene 
hideg légáramlat 
zene a fagyponton

pontosan látom mozgásod 
öved
néhány perc múlva a lift suhan veled 
szoknyád a székre dobod 
mit kezdj napjaiddal 
metronóm
az időt csak a tévésorozatok 
elmúltával méred 
metronóm
a bérház-betegségekről pedig 
nem szabad olvasnod

(a metronóm rugós szerkezettel működő 
ütemmérő; kettős inga, a kilengés vég
pontját kattanással jelzi)
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NÉGY Ó RÁ V A L.

négy órával a halál után 
elkészül a végső számadás 
mi volt s mi lett
megkorbácsolt akaratod meddig vitt előre

négy órával a halál után 
elkészül a végső számadás 
nincs vörös és nincs kék 
a fák hajladozása egy ponton elakad

van úgy
hogy egy szót életünkben nem ejtünk ki 
mondjuk: kaméleon
négy órával a halál után jut eszedbe a szó
suttogni próbálod
állkapcsod kissé megmozdul:
kaméleon
kaméleon

de nem érti már senki
a ki nem mondott szavaik iszonyú vértócsái

négy órával a halál után 
elkészül a végső számadás 
mi volt s mi lett 
a koldus
finom mozdulattal
kalapjába ejti az utolsó aranypénzt
mellette valami elsuhan
utánanéz
négy órával a halál után
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HONFOGLALÁS

akkor már mögöttünk volt az eltévedt fákat simogató
fájdalomba görcsösük dac és lassú felhők jelezték
utunk bizonytalan pontjára érkezett s én először mondtam

[népemnek
a dalt is befejezhetjük remegő ajkunk már nem bírja a harcot 
a térdeplő éjszakák következnek bizony 
és lassan letelepedtünk a párás füveken

mindenki gyorsan álomba húzódott az arcokon kirajzolódtak 
az eljövendő halál keményHszomorú vonásai no de az őrök az

[őrök
azért teljesítették a kiszabott feladatot habár tudták a oél 
most fölösleges színjáték de örültek a cselnek

és már számlálatlanok a napok

egy barlangban húzódtunk meg ruháink ne mondjam ázottak és 
szakadozottak a gyerekek is fáradtak nagyon s mindenki a

[fáklya
köré ült akkor jelezték az őrszemek a seregek közeledtét s az

[anyák
gyorsan szoptatni kezdtek csöndben maradunk szóltam s a

[férfiak
dünnyögve visszaültek hajnalban kezdődött az ütközet 
forró eső csobogott a lovak lobogó sörényén mi bentről néztük 
sokáig tartott a harc s másnap újra s azután megint 
ne mondjam mindenütt vér 
az utolsó sebesülteket befogadtuk

s a lassú télnek is vége lett
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tavasszal akkor kijöttünk s megépültek a oölöpházak a nők
[gyékényt

fontak a szüret pedig igazán bő termést hozott s ekkor 
mondtam népemnek mindennek még csak a kezdetén vagyunk
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LILIOM-VÁLTOZÁS

mily lázadás llenne most elmondani 
mily kín lenne most elhallgatni 

de miért is ne folytatnám kedves 
hisz lényegében ismered a történetet 
láttad az esős őszi tengert
a pincérek összeszedtek a még kinn maradt térítőkét 
a sikátorokból pedig lassan csobogott le a szennyes áradat 
évhordaflék-maradványok . . . 
a falakon fekete plakátok lengedeztek

valami gyülekezeten tartottam bevezető előadást 
előzőleg üdvözöltem a külországi vendégeket 
az ideges tanárt és nagyképű tanítványait 
majd akaratlanul is melléd ültem 
ismertelek-ismerlek ismertél-ismersz 
egy óvatlan pillanatban elhagytuk a többieket 
a parton
Charles August Beohmerről és Paul Bassange-ről meséltem

[neked
az ékszerészekről ha jól emlékszem
meg a Rezzonico-palota kiállításairól
előttünk lassított-film-tipegéssel haladtak el
a fekete halászok
köziben egyre sötétült
törött hintaszékek hevertek szerteszét
a falakon mindenütt fekete plakátok lengedeztek
és a fekete eső egyre csapkodta a tenger dús-örvénylő

[hullámait
még nincs kedvem hazamenni mondtad és betértünk valahová 
keskeny ajkú pincérnők hozták a bort 
mi pedig tudatosan az ájulásig ittunk
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otthon valaki fekete lepedőt terített az ágyra 
de nem bánitottuk-bántuk

másnap már korán felisorakozott a kivégző osztag
sietnünk kellett s erre volt is lehetőség
hisz akkor már megérkezték a moments-musical pattogó-

[lovacskái
a bilincsbe vert katonák pedig nehezen tudtak követni

[bennünket
egymás után hagytuk el a tornyokat 
amikor a huszonhetedikhez értünk
a golyók már szárnytalan bogarakként hullottak le mögüttünk

talán a küzdelem görcseiből feloldódott
személytelenség — mondtad
ahogy visszanéztünk
lassan -beszűkültek a folyók
(csónaknyi árkokban csorog az indulat)
a nagy hajók
szépen
oldallukra dőltek

talán itt kellett volna kezdeni mondtad 
ahogy a huszonhetedik torony szelíd kertjében 
leültél az egyik nyugágyra 
és magadhoz vontál egy fénylő liliomot
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DUKE ELLINGTON

már nem is figyelek rád
Duke Ellington
dolgozok én napjában eleget
meg különben is észrevettem
az élőbb egyszerűen kihagytál egy triolát
s utána csak úgy hányavetien kipótoltad
egy rossz moll-akorddal
legyintettéi majd felálltál
és üvököttél valamit angol nyelven
harsogón
a közönség azt mindig szereti 
mindegy hogy mit mondasz 
my way is to begin with the beginning 
de mondhatnád azt is hogy 
Halló New York
de úgy jó erősen meg karlengetéssel
H!aÜlll!ó!N!e!w!Y!o!r!k!
de minek fecsegjek erről hiszen érted te ezt
te Ellington!
te plakát!
s ez az á'1-orfeumi zene . . .
...................... kicsiszolt-émelygős harmónia

megjátszott improvizáció 
beütemezett mosoly 
jól időzített New York-ok . . .  

persze azért kell ez nekünk 
amikor a szövőszékek zúgásától 
a vályog-sár cuppogásától
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a kő csikorgásától 
az izzó vas cipelésótől 
a gondolkodástól.......................

tehát mindezek után megjelensz a pódiumon 
te aki már megtalálható vagy a Zenei kistükörben is 
az 1652-es pontnál
Edward Kennedy („Duke” ) ELLINGTON néven 
és csupa szépeket írnak rólad . . . 
tehát rád irányítják a reflektorok fényeit 
és már látni véljük:
pampák-indiánok-az első vasútvonal (ó)-bankok-üzletek-dollár 
te pedig diadalmasan mosolyogsz ezer ráncaiddal 
te Ellington! 
te plakát!
jártál te már sikátorok között 
te Ellington
végigsétáltál-^ úgy hajnaliban
a külvárosi kopott-sárga-szürke gyárépületek előtt 
a lehullott vakolat helyén maradt fal-térképeket

[megjegyezted-e
és ráütöttél-e 73 éved ailatt a zongorára 
úgy ököllel

ÖKÖLLEL ELLINGTON 
nem sajnálva az átkozott billentyűket 
és sírtál-e azután mindezt mélyen megbánva 
és sírtál-e azután mindezt mélyen megbánva 
nem sajnálva az átkozott billentyűket 

ÖKÖLLEL ELLINGTON 
úgy ököllel
és ráütöttél-e 73 éved alatt a zongorára 
a lehullott vakolat helyén maradt fal-térképeket

[megjegyezted-e
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a külvárosi kopott-sárga-szürke gyárépületek előtt 
végigsétáltál-e úgy hajnalban 
te Ellington
jártál te már sikátorok között

TE ELLINGTON 
TE PLAKÁT
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VÁNDORLÁSOK





MA

ma este 
kastélyomban 
a zongora egyedül marad 
a lugasban
suhanó harang-szoknya rézmetszetei 
a véletlen örömnek
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EGYEDÜL

Lám, Ontario mellöl száll a köd. 
Kihunyt fényű csillagok vitorláznak. 
Már hajnal lépdöl a cserjésben; 
faházamíban elszédülök.
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KÉRDÉS

Ó, Rádhöl, miért kínoz meddőséged; 
fohászod nem a könyörület 
apró kínjaiért eseng? S nem csodálatos-e 
mégis jajgatásod . . .
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AKKOR

A pusztában csillogó útjelzőre találsz, vándor, 
s akkor szemlét tarthatsz kincseid felett. 
Elmondhatod végső szózatod, de mi lesz 
e színjáték haszna?
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ÉJFÉLI VÁNDORLÁSOK

1.
alkonya-tkor
a világra könyöklő nap árnyékában 
a ibeszegzett ég alatt 
vándor-menet 
a sorba belépni 
a sorból kilépni

2.
mikor a gége üvegszilánkjai már úgy szorítanak 
mikor a hangtalan zokogás elkerül a földeken 
már csak a guggoió-ugrásra-készü'lő fájdalom 
vergődésében és a nyugtalan álom nehéz vértezetében . .  .

3.
madrigállá szűkülő magány
egy repüilőszerencsétlenség részletei
a kétségbeesés üszkös szonett-zokogása

4.
már lakunkban is vándorok
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PANASZ

a sziklák szerteszét hentergetve 
s kincseim is egyre fogytán
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TITOK

mindig csak egy mondatot kerestem 
sötétülő magányos szobák mélyén 
figyeltem
mint vadász a vérző őzeket
mint szőlőhegyeken bandukoló aggastyánok
a meredek emelkedőt

figyeltem
s e gonosz tánc egyre fárasztott
csak a kétségbeesés tárnáit jártam egyre lejjebb
de bíztam
a rejtjel mindent megold 
mindenüvé kézen fogva vezet

akkor egy nap
tetovált gyűrű perdült a néma vizeken
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ZÁTONY

ralin észrevétlenül húzódik meg 
a hullámok mélyén
a feszes árbocok nagy suhanással dőlnek 
fedélzetére az eltévedt hajóknak

olykor mégis
lehanyatló kézként végzetes 
vergődő és szótlan 
mint a fájdalom
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TANAKODÁS

hatalmas sziklákat görget a vándor
társai: bot-rend és hold-ábránd
honnan ez ősi tévedés
még kiderül
nem célt keres ő
csak rejtezik
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TÁJÉKOZÓDÁS





(RIGOLETTI ÜR KIRAKATA)
1.

aznap alkonyaikor 
a föld latiért eddigi pályájáról 
elszáguldva a mindenki számára 
ismert elnevezésekkel jelzett 
bolygók mellett 
ismeretlen irányba távozott 
szombat lévén
az emberek nemigen vettek tudomást 
a dologról 
különben is
a bizitosítóintézetek zárva 
a bankok haisonlóképpen 
Rigoletti kirakatában 
a bábuk azonban kisisé elmozdultak
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(SZÉKEK A VERANDÁN)
2.

nem engesztelésként
de a félreértések elkerülése végett
el kell mondanom
hogy határmenti városban lakom
mondta Rigoletti a kirakattervező
ahol nyáron a folyó
télen a főváros felé veszik útjukat
az emberek

a kályhátlan füstös kis állomás
mint zsugorodó-lassuló filmkockák megállapodása
ősszel a betakart fonott székek a verandán
pedig oly forrók még néha az éjszakaik
árnyak imbolygó lobogása
egy ajtó kitárul
zajtalan léptek
az éj ráncai kisimulnak
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3.
(VITORLÁK)

akkor már hetek óta csak a tengert 'láttuk
a kikötőket messze elkerülve
a Karib-tenger hullámaival konokul megbirkózva
a viharos szelek is mintha csak bennünket bátorítottak volna
szikáran egyenes tartással
a biztonság lomhaságával
talán egykedvűen is
de fölényesen végeztük feladatunkat
a fedélzet igazán tiszta
az árbocok feszessége mint gyerm'ekálomban
a sudárv/itorla a derék- és törzsvitorla
a farvitonla és az orrvitorlák
hasonlóképpen a tarcsvitorlák is mind rendben
s még a vkorlamester is valóban példásan
irányítja a legénységét

de ez a konok birkózás 
a hullámok állandó legyőzése 
mondhatni a harc veszélytelensége 
igen
talán a harc veszélytelensége

valahogy többet vártunk ettől a tengeri utazástól
őszintébb megpróbáltatást
dermedtehb féléimet
a veszély felfokozottabb véletlenét
az indulat harsogóbb hullámverését

valahogy többet vártunk e tengeri úttól 
ha már elindultunk
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(A KIKÖTŐBEN)
4.

így valóban megkönnyebbülés volt a kikötő 
a megdőlt bólyák közt 
simán beúsztunk az öbölbe 
mindjárt újságot vettem 
a vasárnapi számot

ciceróval mért szabvány örömök 
s a nonpareilles hírek igazán elhanyagolhatók
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(A LÉPCSŐKÖN)
5.

lassan
biztonsággal haladtam fel 
a lépcsőkön
a kihegyezett sziklatetőre 
a majdnem elröppenő kolostor felé 
a görögöt igazán meghagyják a völgy től-távolodás 
őszinte örömét
nem is oly régen még csigán átvetett 
kötélen húzták fel ide a szerzeteseket 
kosárban
most kígyózó turista-had 

az asztallal szemben álltái
az alkalmi-kötelező bokát is befödő zsákruhában
az üveg alatt ezer éves pergamenek
s ahogy felpillantottál
majdnem megszólítottalak
valami ismeretlen nyelven
már csak karnyújtásnyira
már csak érintésnyire
a delfi jósok áldozathelyére felvonultatotta'k 
nyüszítő remegésével 
s a völgyből feljövök melegségével 
mondtam volna el neked mindent 
végre mindent
csak neked mondtam volna el útjaimat 
veszendőségem igazi pillanat-titkait 
itt
a szerzetesek magányrögzítő-merevítő 
fehérre meszelt szobáiban
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s hogy akkor nem tettem 
most érzem csak jelentőségét 
ahogy a lépcsőkön haladok vissza 
egyre lejjebb
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(KERTI ÜNNEPSÉG ST. CLOUD-BAN)
6.

most hogy hajnalodik
St. Cloud-ban a kerti ünnepség is befejeződvén
a kerti sétány apró kövein
már a megcsillanó fényeik
nehéz francia bort kortyolgatva
mondom a késői társaságnak
a villanykapcsolók
igen
a kapcsolók a legfontosabbak 
ha ezeket tudja az ember 
merre vannak a lakásban 
már otthon is van 
ezen túlmenően nem árt ismerni 
a heti rádióműsort
aláhúzgálni a fontosabb adások időrendjét 
tehát a kapcsolók és a rádióműsor 
hangozhattam a késői társaságnak 
s igazat adtak

nos akkor folytatnám uraim
mert ott voltam én 1913-ban
a Théatre des Chaimps-Bliysées megnyitóján
hallottam
hogyan énekelt a Théatres des Italiens színpadán
Grisi
Mario
Lalblache és
Tamburini
s ott voltam kissé később 
1936-ban
Buenos Aires-ben ahol
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a Társas Kör Sport Klubja 
ragyogó táncos összejövetelén
a Tavasz Királynőjévé az elbűvölő Nélida Fernándezt
választották meg
majd a görög falu bejáratánál
a lebukó nap hosszú árnyékán
rabszolgák lépdeltek nehéz korsóikkal
majd ismét később az Államokban
az első jazz zenekarok megalakulása idején
nagy kalapban

ezért mondom most
midőn már álmaink megvalósulásától is rettegünk
villanykapcsolók
heti rádióműsor

köziben figyeltem az arcokat 
miként a karmester számlálja 
észrevétlen pillantással 
a még hátralevő oldalakat 
s beláttam
a kilátástalan-tanácstalan hajnalok 
mégis szilárd döntései 
mintha érvényüket vesztenék
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(ISM ÉI A KIRAKAT)
7.

később
az emberek nemigen vettek tudomást 
a dologról 
különben iis
a biztosítóintézetek zárva 
a bankok hasonlóképpen 
Rigolerti kirakatában 
a bábuk azonban kissé elmozdultak
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