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VADGALAMB RÖPÜL

Kallottad-e a kertészt sírni, 
japánakácok közt, ki kószál, 
és nyír, kapál, mozdít a rózsán, 
harmatnál csak amely, ha él.

Bukszust, mariskafát ha nyesni, 
mint igénylet: tuját, füzet locsol, 
mert eső kísérel hava esni, 
s mára már vörös az égig a pokol.

Vadgalamb röpül az esti 
el sötétedés feletti 
örökzöld lombok közt. A mély 
mézgás törzshöz zokogni tér.
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A ZÖLDBŐL JÖN





SENKISÉGEM, HIÁTUS!

A zöldből jön, már virágosa árnya; 
talárt övez besötétülő idő.

— Monsieur Hiátus! — kiált, ami szállna.
— Üdvözlet illeti — rebeg, ami tő.

Lásd, szemem és gyűrött hajam is ragyog; 
szavam aranyhalát ontja a fagott.

— Monsieur Hiátus! — üt meg a pózna. — 
Megtisztelés, hogy e távlaté vagyok.

Hol itt a perspektíva, pózna?!
Hol a te távlatod, karó?!

A gond kéménye gomolyfelhőn lógna, 
s eget befele kormozva, ha ró.
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SZÖGESDRÓT, TRUFA

Beástam magam: lássam, amit 
látsz, hogyha van: ebben a sűrűn 
csillogó bozótban, ebben a pázsit lábujjhegyén 
suttogó permetcsendben, életlen percegésben, 
e tompa műveletben, melynek ismertetője, hogy 
valaminél sötétebb, neve az árnyék, s célpontja 
én vagyok:

— Belém lő; mint az ólomüveg, szitálnék: áttetsző, 
fehér varjúhálóvá robbanás. Sziszegnék, szét
rohadva szilánkos szúnyograjokká.
Zsibbadok: lassan binyogva; hullik a papírhamu cserép. 
Settenve hűlt üszökgerenda korra értem. Eltévedtem-e? 
Beástam magam: szabályos mellvéd; alul meg pincezug. 
Emberből görcsölő Micsurin-gubó: fecskefészek 
átlőtt mellboltja; rájöttem, meg nem védhető, 
s a tető tető. Tetőtetörttetőfa. Borongó erdő jön fölébe, 
mindent betakar, közeleg a pászta; az enyhely 
enyhítő: vakondnak szemet rajzoló; 
hangyaboglyaélmény: göröngyös-bogaras zsibongás, 
híg sárga gyökerű erek, elfakadt póktojások 
csimborgó gyöngyei; ásón csikordult csigamész 
átmetszett küklopszegyszeme. Látja, 
amit látsz, amit láttatsz, hogyha van: ebben a pázsit

lábujj hegyén 
pusmogó permetcsendben, véletlen percegésben, 
e tompa műveletben, melynek ismertetője, hogy 
valaminél sötétebb: neve az árnyék, szögesdrót, trufa.
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MI LENNE

. . .  hogyha osztaná erőnket 
ez a szeretet,

ez a senkiföldiség; 
nem hinném,

sokat mentene szavam, 
gondolkodásom töltése, árka, 
jellemed nem válthat majd 

a forradáson túl, 
bár törve belőlem, 

s nem forrunk össze mégsem, 
de mit is kezdhetne veled, 

ami idegen cél? 
s mit ér, ha neked is 

pörölyként hulldos a kezed?
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BENJÁMIN FRANKLIN DICSÉRETE

( . .  . ha nem vigyázok, megriad, és napvilágon 
majd kiad! Terpeszein át kihágy vagy kihány 
úszóhártyáival a hiány. Az ujjam íve 
megragad? Szabad mennyi más perc, jeldobó, 
mennyi óvó, rovó/dorongoló vonás; na és 
mennyi bizsergő érinthetés, álomba döngölés, 
verés; ágakat tömpe körömmel kapkodó 
kelés, lebújva lapító szomszédot lelés: 
tapongó talpakon lisztté porhad el a murva.

S rettentő hajlamommal hová legyek: nem elégít 
ki a légben párzódó társbeszéd, ha az eső 
szövetképe ereszetről nyúlva, ha mintás vörös 
a szerpentinszegély; és nem a nyelvek lágy 
taposómalma, nem a gondolatgyermekágy, az 
érzelemsegély: iramodom el évek, órák múlva! 
Ha hiúságom már csöppnyire apad, kéje 
a stábnak ettől megszakad. Rám fog, tudom, 
haragudni mind: az örök házúr örökre feláll,

botrány (!), szava,

s füle is eláll. Kárpótolhat-e érte (?) mind, 
ruszváj, s ami a fekete listán, felezni kínt, 
osztódni lustán, kívül hihetni a gondtalant: 
ettőli szüntelen egy mustrám (?), még erre 
sem talál, nincs is az a földtörténeti magány. 
Most is, hogy a nyárfasor óriástoll-kara 
prizmáll, lebeg a léglakó ebonit, a kristály.
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Hogy gomolyognak a gránitok, dárdájukon a malmok 
előtt Quijote-tótágasok, ekevitorlák rája-

korom-triangulumok.

Nem hirtelen átrobbanás a cél: maradjon a felhők 
vágata fehér; ércében bakacsin, batiszt töltete, 
acél ultramarin és párizsi kék; vakító a repedés
fonál: vezeti a torz levezetedés. Üt a szürkeség, 
a villanásnyi teljes árnyékbillenés. Leszigetelés, 
dörgés. Perzsenésszagok? Szikes porzik el, 
emeleg a szél; köd alá be horpad a lapos, 
távvezetéket ideges gallyzat himbál; a kunszt: 
fény nélkül földelni a feszültségmagot!

Döbbent a csöndes átdobbanás a deszkán.
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ÜREGEK SZÁRNYA





HOLMI IKAROSZ

Jó lenne, ahogy nézem a nagy szitálást, 
átszüremleni a lassú mosásba: 
szárnyakkal takarózni az iszappadot, 
szivárogni a tető fölötti sávba, 
berzengő tollaimmal elfeküdni, 
s feszítve, hosszan kitartani: 
érezve az ég tekintetét, 
látni a földet: meddig enyém, 
hogy enyém legyen, ameddig látom.

De én csak csapkodok, 
üregek szárnya másokat röpít.
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MULASZTÁSOK KÖNYVE

Beverve, 
beleszegecselve 

csillogó bőrömbe a nitt.
Kullong a fényes . . .  

fénylik a kullancs, s mint 
szemlélteti e snitt: 

testem tárgyasítja tette: 
veszni ad, mi végezni tanít. 

Száguldtat megóva, ha horzsol, 
vagy mozdulatlanná lapít.

Ezért kuporog, mint a nipp: 
vagdos a polcüveg; 

foncsorháncs, huzat hasít.
Ezért halasztók, 
így mulasztok.

Roncsol, forgácsol, elhevít 
ez a legem akarás, 

ám ha belém szakadás, 
beomlás: 

lehet, hogy ettől vagyok tele, és 
öntisztulásra épp így nincs erő: az omladék 

s a hordalék a szusszal ki nem lőhető. 
Nincs

rejtek-méregfiolám, se 
kóma-zsibbadásra készség, rémült 

szándékom leleplezni: amíg csak benn 
vagyok, amíg még alvadok e gége 

érzékenyében, belül az érzék
szerveken, szőrösen, 

világba nem lökhető a kétség.
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Se ki. De m it ...?!
Bőrömben szépia, a kovászragasztó a gitt. 

S ugratnak csak bár, 
nem vagyok báb, hogyha kötődöm: 

tapadva térülni törődöm. Azért, hogy ezé, 
ha repedezem is belé.

Sohase 
a terrakotta ám.
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ALTER-ALTERNATlVA

Ne, most
ne emlegess hegyet!
Az altér másik

értelme jövet.
Engedj iszaphomokban 

túrva
keresni zsilettemlékemet!

Csontig nyilallva a meglelés.
Élesen megoszol az ujjbegy;
a hullám billenve, mint a 

márvány, dől le:
piros hármastöbbszögekbe mosva, 

áztatva percemet.

Számomra rögtönzött, alkalmi 
szerkezet;

de más-kinek kövültek a színre 
vert habok,

és más-minek (nem téma!) lét-üvegház.

Kinn izzók, 
évelek,

amerre a partvonal lapog.
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LESEN

A csönd fölött a légyhalállal, 
lavórban tátong hallgatás-hal: 
elszabadul a magasban; 
könyökölök a ragacsban.

Este közeledik megváltón: 
penész gyalogol a Lekvár-tón; 
fehér uszálya meg-meglebben: 
messiás jár a kisüvegben.

Vagy. . .

kezdődjön inkább csak titokban el? 
Merüljön mélybe a szerelőpanel? 
Vagy éjjel ostromolni kár, 
s fogoly, ki hangyabolyban áll?

Gyúlnak-motoznak öngyilkos neszek; 
vörös sötétbe fűlnek termeszek. 
Egyszerre egy vajúdik, és 
ki éber, nézi a szülést.
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FEJBEN FUTÁS





FÜGA

Bokros, tövises lándzsák közepett 
látni, szalad az őz: szinte érem; 
merthogy szabad az őz, noha én nem: 
két vállnál keskenyebb az ösvény.

A tőben örökös a köszvény.
Kutyám eloldalog, nem ránt a nyomra: 
beáll a kacs a vastag szálú kontyba: 
két vállnál keskenyebb az ösvény.
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GYORSFÜGA

Nekisebesedem folyton, 
s az esélyes emelkedőről 
üveges órákig csuszakodom vissza.
Le.
Összeszorítja állkapcsom, szemem, 
de mégis, bár szédülöm és félem, 
oly gyöngéden zúdítom magam, 
mint álmaimban sem puhábban régen. 
Napként,
és mint érintés, halad: 
a pályadél épp köldököm alatt; 
pókká ingerli az érzést — már a balt, 
s csak a vérzés nyomja el a szívdobajt.
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ELLENFÜGA

Szigorú-szem, hatalmas, 
vágott száron kidülledő, 
csöppéletű, formás, 
kereső megvalósulás.

Két lovat nyergelek: 
egyiket ugyanakkor: 
egyik az ugyanaz: 
ugyanaz m indkét. . . :

úgy, mint a televényes/tölgyes; 
mint a fiives/vadas; 
mint az elverőszakos, 
aggató, szeles;

úgy, mint a cangatönkű 
és a boholykápos; 
termet(+)e rejteke; 
gyökeres s eres.

Oly jól ciháinak 
mindkét irányba, 
hogy megmaradok, 
mozdulatlanul.
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RÖPÓDA

„Tégedet oh tündér, hogy menteni földre leszálltál, 
elrontott az erős isten (. . .)”* — ismétlem, mert 
furcsállik itt, hol „rontani” gépezeteket szokás; 
elromlik a csörgőóra, s milyen békén, micsoda 
közönyben üli meg a két kezet: marokban fészkel, 
ott kotor. Egyszerűen csak pusztul a motor: 
nem mamutfaj, nem „nemzet”, nem dómnyi tölgy, 
nem tölgyies bokor. Nem szisszen, pattan: oly; 
nem kettyen: rostokol. Rotor.
Nem menedék az „erő”, vagy „menedék” az erő csak: 
hogy „harcból” mentsen, vagy harcba „segítsen” 
gubányi Hadúr: sedergünk lendkerekezve, pöntyögjön 
megszünetlen tornászó bőr alatt a húr (a vekkeren 
pattogó glazúr): pörgők, mint kultúrház előtt, 
táskával lendületezve Csórival. Kerengek, mert 
összevissza foly bukszus s fűzbokor, tyúkhúr 
türemlő szőnyege hatol. Áll-e az óra? Nincs szege, 
nincs nyíló-záró cágere. A pléhdobozra ráng, 
dobol
a rejtett kisujjkörömpöröly. A pára lombog, 
a törzs faléceket közöl; szédülő dérpermeten 
bögöly, bár zúzódni vonszol a fenék: a nadír 
e gödör, a mágnes visszaver, s visszanyeri rángva, 
(fejem fölött e bolondmalom) végképp körbejárva 
a vízszivattyú-kábel; s már köröndre dobbanok: 
könyököm, vállam súrlódik bár el: az órát féltem, 
meredeken védem, bádogát földhöz nem lököm: karónyi 
karomon csöröng,

*  Vörösmarty
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míg hangárba zuttyanok anyahaj ószínen. Micsoda 
glancoló öröm, hogy véres az inam, és bizsereg 
az ínyem.
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RONDÓ

A sárga pirosra vágy: 
ettől fekete az ágy.

Dülöngve öldököl a zöld; 
csíkos a föld.

Kockás vagyok,
vonalas rendbeli kockázatos,

álcázott arcú, rejtőző hordás: 
végső sehol, csak köztes megoldás.

Csak addig kitartsak: bűn lenne más, 
egyéni s teljes felfordulás.

Amikor jó. Akkor lesz hát!
S ölthetek meztelen-egyenruhát.

Meddig kell várni, hogy ideérj, 
szabadság szépe, Szent Hófehér?

Éhesen már az igazságra, 
kívánja-e a pirosat a sárga?
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(DETERMINUS)

Lehetetlenség kibogozni ujjam, 
szinte

lefog a sok fúró, gyökér: 
már nem tudom, melyik melyik, 

hol van, 
vezet-e 

az ördögszekér (?), 
a mozdulat (?), 

önmagát kirakja 
elúszó csobbanása habja.

Ilyen parttalan vagyok,
ilyen sivatag. Kéregre nézve néma: s közben egy-egy szó

(ha van?) 
szemek között léha, 

(könnyű, mint a) péva, 
por, 

pillongó toll;
mikor burjánzik a ', fajz' kezem közt a rajz:
bundája szőre eltemet, sövénye, lombja felszáll:
megmutatom a kertemet: fatuskók holdja kószál.

Pincébe kúszik sok hasáb: a barlang dörzsöli hasát. 
Elszabadultam? Azt 

hiszem.
Táblámon képem, azt 

viszem.
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PÁZSIT

Megnőne perzselve az árnyék, 
vagy nád közül a vízözön kihajt. 
Rebbenne hangyaboglya-várnép: 
szigetre szállna majd.

Ott állnék, kinn meg mennydörögne; 
ablakban, függöny nem takar: 
szétszakadozván időközökre, 
de . . .  bévül van a zivatar.

Szarvakat növesztne az ebre.
Ha jönne szél, rántaná lovát; 
szökkenne tűz, legelni menne: 
csipkét és faiskolát.

Hajózó borjúdög zörögne:
— Ajtót ki áll? Jövök hamar! — 

ha nyitnám, míg kezemben bögre; 
á m . . .  bévül van a zivatar.

De mit beszélek(i), láthatom jól, 
légi pázsit az, hullámaival: 
kiúszik márga lombkorongból 
a dudorászó hal.

Időzik fönn, lebegve épen, 
zeppelin-köbnyi. Mi zavar?
Nem volt ilyen nagy szélcsend régen: 
hogy süllyed a méhe, s csupa var?!
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CODA

Értelmükről nem kell hogy meggyőzzelek!
Épp nincsenek semmi-kis, boldogító, 

bolondító játékaim.
Ülök csak az erdőben, 
megvárva a hajnalt, majd az estet.
Nem lát a szemem,

be sem tapasztatta, 
ki fel sem emel: SENKI: 

fekszem, és lám, hogy széthordanak a hangyák!
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CSUPA LÁGYSÁG





A CEPHALOPODA

Csupa lágysága — elgondolod? — vonul; 
benyálaz szörnye,

szörnysége ténye egyre, 
fogalma agyadba tolul, 

nem a vér — kiszívta azt —, 
egy adta csók a kedves:

már nem tudhatod, te öleled-e, 
vagy hogy ölel-e ő?

Szájban, ami: vélni se, 
nyelve-e, karja-e?

Levegőtlenné sötétül, tör 
ál(l)öle elő . . .
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ÉJSZAKAI ÉLESLÖVÉSZET

Dobogásra szunnyadoz el; 
ágba botlik két suhintás közén: 
szárnya alá tekerik fejét, 
kitapogatják begy-iszákját a boncok;

amíg a második sorban csak állok: 
hadrendet sorjázó, szikkadó vályog.
Két oldalamon szalonnahuszárok.
Két oldalamon szalonnahuszárok.

Hő, halak! özönlenek á földek:
— Jaj! — ha megannyi élet összeforrad! 

Veszély a vízbe lelógó láb: 
kezem evező-, csáklyanógatás, 
madárijesztő karja terpesze: 

sötét van, bogár-pislogó nesze.
Porlik a vízen a sima pálya: 
óránként érkezik a visszhang;

morzsolja a nyüzsgő hínár dagálya.
Nehezül a tűtollú fogoly: 
súlyos a suhanó lövedékbagoly: 
mellettem megriad kutyám: 
lebillen a galócasisak: 
borzas madarak hunyt szeme csap.

Borzas madarak hunyt szeme csap.
Fák roppanását hallani csak.
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RÖPSZÓDIA

Szóbakon tornázta ki: 
absztrakciója teremte

legsikeredettebbik foka: 
tárgyai ma is légüresben úsznak,

gyakorta kikülönböztethetetlenekül; 
növényként áll/szorong,
nyüzsöng összevisszaságban kreatúrái soka.

Azon nyűglődik, azon eszelődik: 
orgazmust mintáz-e 

a szinesztézia, 
amely vélt

érvényességét lerontja, 
hogy a szerelmi érzékösszeroppanás 
kora.

Ismételje-e Diomedész nyelvtanát tova?, 
felgyú a stand több

búgó fejű Jupiter-reflektora: 
fel fű a bodega blues,

repeg a tartósra konzervált duma: 
a túlpart az adódó, 
elbizonytalanító martambivalencia.

Azt se tűri, ha elvitatják tőle 
a jogos célba ferdíthetést:

lőnek a gnomoid gnómiák; 
múzsák fején a műzsák 

s múmiák.
Növényként váj/szuszong,
csügg/lebeg; a térbe spékelt kreatúrái soha.
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REGULA, RÜT .

. . .  nem lenni a szülve tudók 
kicsinye, gyöngye, szófogó dudók, 
akaratra törpe,
sürgöny pályán; s hisztériagóc 
vagy füllentő pufók, kölvök- 
örömű kímélt zuzók, se zsíros 
hátultöltetű tetű-virágkán: 
célom nem pontnyi, körkörös, 
nem szőtte középbe be pók; 
s meg választhatom is, mit az ábránd, 
gondjaim mindegyre valók: 
megalszom országalmán párnám: 
s nem csavarodom, tekeredem ki! 
Állom a hézagot, mint az állvány!

40



REGULÁRÓL, RÜTRÓL .

. .. nem lennél a szülve tudók 
kicsinye, gyönge, szófogó dudók, 
akaratra törpe,
sürgöny pályán, s hisztériagóc
vagy, füllentő pufók, kölyök-
örömű kímélt zuzók vagy, zsíros
hátultöltetű tetű-virágkán;
célod nem pontnyi: körkörös;
s meg is választhatod is (?!) — minek árán (?),
gondjaid nem erre valók:
nem alszol országalmát párnán:
s nem csavarodhatsz, tekeredhetsz ki!
Állód a hézagot, mint az állvány!
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HEROIKA

Mért kéret a béke 
alátámogatni a temetőt?
Éled önerejéből, ami élhet.
Más ballasztja gerincoszlopomnak 
legfőbb ha tiszteletre 
enged szusszanást: 
a szellemé az érv, a gáz; 
a jellemé, ha adva, 
esetleg a gyász.
Nem sorakoznék 
fel az átriumra,
szelíd életemnek a mártírium árt; 
nincs erőm fogni, 
tartogatni tetőt,
gémberen játszani fás kariatidát; 
mert sosem a holté a hiány, 
azé, aki ma éppen öklelésre áll!
S ha nincs lomb lefaragni fedelemről? 
Ott növök, ahová a tűzhányó kihány!!! 
Vagy egyszerűen csak pipogya vagyok, 
s nyakamon is a fejedelmi dísz: 
szakállam nyilán szálas, 
leveles lián?
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MÚZSÁK! MUZSIKOK!

Maródunk: közös nyílásba ha csukták 
fejünket ősz, trónoló atyuskák; 

fölszedték a parkettet a csisztkák: 
nincs hol táncolni be, 

nincs hol táncolni ki.
(De mi is táncol tátik?)

Torlódunk a tetten/képen/versen,
s nem találkozunk Majakovszkijban sem: 

csupa csutakok, csupasz csutkák,
nem lelünk nyugtot, se meg nyugtát. 

(A fű, amék ha hersen.)
(Csak a jég folyong, a láp 

megolvadt ketrecének 
sikálja oldalát.)

43



SZT. TONNÁS EMLÉKEZETE

Hallom, megízlelték a kel vázok a húst, 
s most Kelvászban szemlát' gyarapodik minden. 
Megszállott, megszállít mindent az új eszme, 
s gonddal növelik magukat tagok.

Ha most már mint turisták csángnánk ott bízvást, 
szinte lebegnénk, hisz oly helyben szakadt 
Habzsitus várában az afromongol törzsök, 
az Ásitás-krátertől ezredév szaladt: 
a kifestett polgárok mint a pöffedő magok, 
köztük a gond is, fűben békasegg, parány; 
de hogy reszketünk értük, mi, europidok: 
kontyunk horgonyához nincs is ott arány.
„Ne nődd be, könyörgök, ablakom, anyám!"
Épp akkor zsolozsmáznak, míg serked a cirok. 
„Nem tudhatjátok, csacskák, fogyni mivel jár?!”
A kékes óceánban egy nap Cuellar 
mit lát: gőzölve valami buzog, 
már magukban főve főzik az étkük:

estére Tonnás durran, és halott, 
s lehet bár főfaló, ki látja ott 
épp azt, ami fogy.
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SÖTÉTEDÉS ELŐTT





CSAK LEHETNÉL!

A tegnap havas sivataga 
egyszerre sötét óceánná vál át.
Zátonyos, sekély végtelene fed, 
nem enged szeretkezni fagyon, 
nem enged olvasztani tovább: 
idült a lucskos jégerezet; 
a bálvány, a medve holt, az ember 
mégis felvetheti, állán 
nem érzi. Nem fázik nyaka,

s ha ágyon fekszik, álmán,
vörös mennyezeten kályha szeme ég,
s keze vak szemérmén pihen:
„Most látom szerelmemet épp: 
csak itt lehetne, s lehetne ilyen!”
Most lennél csak velem!
Valami manzárdi szögből mutatnám némán, 
ködöt ver a végtelen az éktelen vízen; 
hullik szitáló teste, karma van; 
pihenni nyirkos súlya tetőre ül: 
fújtat fölül a létrán.
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SÖTÉTEDÉS ELŐTT

Az aluszékony délután hiányol.
Rugalmad, mindizom tested, 
plüss-suhanásod nem kíséri; 
kényes eleganciád, tömör 
szőrzeted, a veszteg 
ébenhajlatok, növesztett 

körmeid sehol.
Semmi sem tudja úgy ölelni combom, 

mint ahogy játékos lábaid, körül.
S bárha ma másutt vagy, napomat betölti 
valami vérengzés eszménye fölül.
Csillogó árnyékod követhet, 
mozgékonyságodé a veszély, 
merthogy félhetlek, s ezzel tönkretehetlek, 

barátságod mikor színlelő szeszély!

Dehogy bántanálak is!
Fennsőbbséged zülleszt, 
szótlanságod mersze elevenen ér: 
mozdulok még némán egyet fenn,

— szemed látom-e a fordulat felén (?) —, 
s az én elvem is a kegyetlen.
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TÉLUTÁLÓ

Találkozásunkat másként 
hogy is képzelhessem el, 

aminthogy szinte évadonta 
a folyómedernél, lenn.

Amikor ugyanaz a forró bőrű 
tömeg lök, sodor téged, 
s engem is a roncsolt 

tükrű árba.
Lezúdulok, az is lehet, 

hogy együtt, a foncsor folyamában 
összeütődhetünk végre, 

mint mire most várunk, 
s nem erre a télre!

Nem szólhatnánk semmit, 
véletlennek vennénk, 

de ha (két rossz úszó) 
felkotródnánk a mélyből, 

s eszméletet szednénk 
egymás leheletéből, 

hogy odadöbbenek (!)
(óda a döbbenet): 

legyezőizmaid, karod 
nyakamra formát öltenek.

Az öleléshez kell a levegő!
Nehogy a víz alatt eszméljen magára. 

Emlősgörcse tátat szájat el, 
s bőrünk szomja, a gáttalan, 

beihatná a mérges folyót,
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szakítva hálót tetem s test között, 
hogy süllyedve egyben oldódnánk naggyá. 

Az odaadás végül szétmosódni hagyná 
mindazt, mi külön voltunk előbb, 

de nem a szorítást a csúcspont előtt, 
mely öröm mély. S most milyen mélyen, 

a hídláb alatt!
Nyálazza távlatát az örvény. 

Ködösíti a jég, 
a télüveg.
A törvény.
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NYÁRUTÁLÓ

Meggyűlöitetted velem a nyarat, 
utcára lépek, s ha ontat verőfény: 
vétetik; üresük tető s ég között; 
hiány: verscserjesekre, vers
városokra gondolok, 
s akár a légkamrában, 
akár a buborék, vitet az űr: 
ne érintsen szikla, ha ily 
homok, kövecs — sehol az épülés —, 
személyesíteni ha kezdek 
a tömegben járva (csak ne hiába: 
a kudarc újabb kötéseket nyer!)
— mint az Alkotó, valami
villámlás körül —,
folyókat bővítve, vérkeringésre,
elűzve végre a strandról Egyiptomom:
a stégre a felhőkből lágy rozmár potyogjon,
kérdőn felállhass: el mért távolodom?!
Este lesz, hidd el: egyszerűen sötét; 
s költészet feljebb már pusztulásom is.
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DZSEM HERCEG ITÁLIAI UTAZÁSA





DZSEM HERCEG ITÁLIAI UTAZÁSA

Lírai librettó

Róza Dextruóza:

A spaletta réséből 
épp hajnal szüreml, 
de szárnyait szabadítsd csak el, 
tán máris közel a nap: 
folytasd vagy kihagyd-e inkább? 
magához ront az alsó tartomány, 
a fák, a világ, 
a vélemények, 
vájnak, 
váj, sok:
már köldökbe suttogásod; 
kéken
szűrődik a rés el, 
szóródik a mélyen, 
hol a kérge vagy.

Altomonti Mária:

Egy mállékony kormú 
grafitceruzával 
tán több száz oldalnyi 
történelmet jegyeztem alul, 
számít valamit is?, 
egyszer is . . . ,
újra sem kellett hegyeznem:
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még most is nyomat 
a fénymázas papiroson.

Róza Dextruóza:

Miután végigücsörögtem 
a társasestet, 
és belebagóztam jócskán, 
bár igazából ezt sem akartam, 
se inni, és hazafelé 
Káréi elgondolkoda megállva, 
mit is akartam?, 
ja, hugyozni kék!, 
s már fordult is az ucellói tájra: 
te, Káréi, azt teszed mindig, 
amit csak épp akarsz?!, 
persze, vágta rá kapásból, 
vagyis dehogy!, ne legyél gyerek.

Tanti Altomonti:

Megérzem ma 
a kéményköd szagát, 
elérem ma a nyúló füst nyakát, 
érzem öt ujjam verítékszagán: 
túl érzékeny vagyok a világra, 
vagyis
sértékeny épp a világtól érten, 
vagyis elértem, 
kikezd a bűz.

Mária Monstruóza:

Ügy véltem, akkor 
bocsátlak méltó útravalóval, 
ha magam is, dalaidért hála,
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szerzek valamit neked; 
de neked kiváltképp 
egy alkalmatlan hetedhangzat 
tetsz meg,
visszakértem tőled a könyvemet 
tehát.

Altomonti Antoanett:

Ügy állok előtted, 
mintha először tenném, 
olyan bénító 
befogadókészséged, 
üreg tere vagy, 
két pillám csapdos, 
két összemarkolt lábú 
galamb,
s míg összekapkodnám ruháim: 
lefogod kezem is.

Tanti Altomonti:

Érzem a víz szagát, 
a tejzsír s a bélszín 
ízleleteit 
egész napon át, 
s utazva, Adélhoz menet, 
utáltam a fejhelyet, fehér, 
bemocskolt köbét, 
hogy ökölbe szorult a gyomrom, 
úgy büzlött agyonült porondom, 
s mert megéreztem minden 
ragadozó bomló szájszagát, 
nem kívántam oldalt 
motyogni hallani bakát,
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és mert éreztem, terhes 
saját testszagom: 
nem közelítettem senkihez, 
s kerültem a szóváltást nagyon.

Altomonti Antoanett:

Mit sem érdeklik 
rettenő melleim,
pedig az őzek meglesik gondolatában, 
futva osztja csak íz-papírjait, 
jutna a kezembe, 
jutnak a kosárba, s abba 
csomagolják be a gesztenyét, 
titkos hív, s megrögzött ellen 
emeli szájához a tölcsért, 
mert ha váltásról van szó, 
egyenlőn osztogat, 
ami,
akárhogy nézem is, hiba,
de vállalom, akármi kínt hoz,
negyedmagammal is azt:
hogy a tűlértő túlélő maradjak,
s hogy megbocsássam újra, ha fösvény,
hogy cipője torz, s ha menyasszonya van.

Altomonti Adél:

Hogy milyen 
ez az ember? 
csak görnyed és hegeit 
nem hűti se a szél/hír, 
portól tapadtan fülledne be, 
mikor kellene hogy lélegezzen, 
kötetlen oldala s kemény 
bordája benn:
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kínja, hogy vagy épp becézik, 
s ha éppen nyalogatják.

Altomonti Antoanett:

Most tényleg 
kívánom, hogy itt légy: 
semmi se old, 
lefekszem,
s nappali szabad perceimben 
alszom;
orromhoz szusszantva a fal, 
rostokol évekig, s ha resten 
elszámol ötvenig, ledől.

Altomonti Mária:

Ahogy többet élsz —
megérts!:
mind több temetést megélsz; 
én értelek szemben azokkal, 
kik meg tudnak élni most is, 
mindig is,
s egyedül vagyok itt, 
aki érti logikád, 
de nem utolsósorban 
vagyok így, s 
vagyok egyedül; 
s nem is úgy, 
ahogy hihetni: 
de te érted így is, 
s idevág.
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Altom onti Antoanett:
Rátekerődött, 

hogy menekült el, 
hempén a nyakára csavarodott:

— a kígyó is álomban?
— egyszerű hímszem, 

hiszen nem gömbös az, 
hanem lobos,

— ugyan, hisz gégém 
oldalt bevágta,
mikorra hirtelen lerántatott, 
mi köze a szervhez, 
csak azért, mert hosszús: 
iramodtam egyre, 
ne zsibbasszon méreg, 
de bénult a lábam;
meg hogyan győzhetne magyarázatom, 
hogyha ellankadok, elgémberedve, ha végzem: 
megérem-e a reggelt, ha nehézkedek, 
s hogy meghaltam, 
ki hiszi el, ha felébredek.

Világ Alex:

Elhúzol 
mellettem vétlen, 
keresztülsiethetsz bennem, 
ki a megtestesületlen, 
ha felütve a kapcsoló, 
s húzódik kezem árnya 
a falon el,
s cirkalmazzák fel az ujjaid.
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Róza Monstruóza:

Ebben a házban 
ő lenne csak, ki nem halott, 
Jézuska bohóca, 
akivel az játszadott, 
naftalingömböc a húrokon, 
s tovafoly a tan: 
gyámolja őt a búr rokon.

Róza Dextruóza:

Mióta számos 
a barátom, mint ma is, 
cigaretta nélkül térek 
haza ismét, bár 
a kúria kiméit szobái 
különben sem állhatják 
a füstöt,
s a baldachinos ágy 
el sem tud képzelni 
baráti diskutát, 
szerelmi tusát, 
s anyagom is lazább, 
sorsaként önemésztő, 
s hidegvő átlósan a lábam.

Róza Moróza:

Az évben 
attól volt meglepett, 
hogy öreg akasztottat vága le, 
s amíg én élet és halál között 
ingadok, besüppede 
az árnyék fél-elemébe: 
félelem érte; félelem érte!
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ki csűr alatt fürkész/botladoz: 
ha feltépem, érzem, 
vagy éppenhogy vérzem? 
talányom ez, és a veszteségem, 
nem hallgata rám a busózó halott; 
madzaga nem volt akadni följebb, 
a csűr alatt roggyantva 
fulladozott.

Altomonti Mária:

Ki nyílott,
enyészett:
kín, a rendbe holt,
mint valami puffadt, képedt-végtelen
mindörökös ámen, mindörökké nem,
aránt egyre, akárha
egyaránt, hasában
s hosszan, s hasmánt csuszódva,
préselődve is, s kenődhetőn,
csak a húson, a húson csupán,
nem mindig ajkkal, s ne csak a vágyízeken:
most így miért nem kezdhetem el;
talán ha későn e korán,
de nem, sosem:
kar, le nem engedhetlek, csörlő, 
időben nem mozzan engedékenyem, 
s hogyha én mégis megteszem, 
mindeme lényege: hol, 
miért, ki nem?

Tanti Altomonti:

Fonottan ülve, 
mozdulnék bárha, 
szomorú-szent, angyalkék,
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sovány;
hosszú sípcsontjaim
keresztbe vetve,
karom két mellemen kosár,
s szájkosár,
nem nyíltan kifestve,
megillatosítva,
de mit ér,
ha különben
neki mind-üröm
— de ez is így könnyedebb,
nem gőzöl-e a testem? —,
hanyatt ha fekszem,
vágva a füvön.

Róza Dextruóza:

Még mindig
állt Káréi, 
kezében káró, 
s pislogott,
tudta, hogy nem tekintem; 
így állnék, mondta, 
bár évekig, s 
akár:
de félek, hisz éhes, 
és futkos az agár.

Maya d! Altomonta:

Szándékosan 
kerülsz, vagy 
épphogy így sikerl, 
próbáljuk meg egymásban 
a férfit figyelni, 
ki meghasonulatlan,

63



mi végleg emberi,
mit vétlen közös sors,
hogy egymást követnénk
egy szerény ülepben?
hogy most a társság végződne,
s mondhatni: „barátom, fenék!”
nem hiszem, ez csak
a tétova réteg, felejtsük,
hisz ez a haragra kevés,
s csak ezután is csángjunk,
mint idest már sokat,
meg aztán egyes mértéket ám
te se szabj, vigyázz!

Világ Alex:

Ezek után 
tartozni más, 
s különvál a 
bárhová is tartozás, 
önnön vagyok,
s csak a nyelv kell, az a más, 
hogy önmagammal beszélgessek át 
tehetetlen órát, 
míg valaki vág.

Róza Moróza:

Csak tisztességből
tette,
s elbízta hát magát nagyon; 
ki kárpótolja érte? — ím: 
nem menthet meg mindenkit, 
s a gond,
mint a fagyöngy, olyan.
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Ti legyűrődtetek, 
leszusszantatok a bokámra, 
érzem, a vége ez 
valami jelentős dolognak, 
valami vonul:
az ágy mellé ejtem a könyvet,
félig önfeledetten,
amit épp kerestem,
sehol se nincs,
felszáll a por, a permet,
libabőrösen hevertek,
oldalvást, mint a malacok,
száradtok,
gőzöl szagotok.

Mária Monstruóza:

Hever egymáson 
a két törzs,
vétlenek, összevetettek: 
útközben vonagló alfelek 
ütköznek, nyaglásszák, 
szaglásszák egymást, 
mit sem tudhat a fő: 
a távolság, 
mint nyakcsigolyái 
a mennydörgőnek, 
remegnek/karikáznak 
nyirkos orrkörei: 
ne a tájat nézd, utazz!

Maya d '  Altom onta:
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Ha egyszer 
levágod, s nőni kezd, 
viszket majd napokig, 
s nyírni ezt, 
hiába nyesni feszt, 
s nem ment meg semmi 
ámító szer, amíg- 
nem újra kinöveszt.

Róza Moróza:

Meg noha még 
nem olvad a hó, 
de ha túlnövi a fű, 
betelepszi, elenyésznek, 
amik tudtanak, kihal, 
ami gyökerét verte be a lékbe, 
elvágja torkát a sikló jéggyalu, 
s ha a moha kárpitozza be a nyomtolódást, 
s ha a selyem por, ha a kord korom: 
ki tudja, hol vontatott a lomb el; 
más a nép, mi ujdont él körül, 
s ha másként él veled az összes tegnapi, 
vagy a pihékbe rögzült jelleg tűn el, 
s majd csak pályán követi az új 
természet a régit, 
lentrőli feltorzódás ha követődik, 
s ósága friss tolulásba kezd: 
feledni, hogy világa szeretett ünnepet, 
s már most se tudott, hogy miként is 
vajon?

Maya á! Altom onta:
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Ne idegeskedj! 
a kaktusz se sír, csak ha 
vágják/törik, 
de az a nedve, 
nyirka az, meg: 
persze az 
örökké él;
nem is vakarhatja vérig. 

Altomonti Apollónia:

Métely!
ki hátul
tapadt meg rajtam, 
hogy horzsolja mellem, 
s harapja vállam is, 
miközben ékel is: 
hátratekintek, s háttal 
látom, mint paplantörek, 
hever, és lanyha 
formátlansága, 
és arctalan is, meg 
arcátlan is: tetteim 
hamisít j a/ vált j a.

Maya d ’ Altomonta:

Tényleg 
a földön helyük: 
nem úgy olvastam őket, 
hogy mérkéljem nyilván, 
de ha visszagondolok, 
sehol sem értem őket tetten; 
csak egyetlenegyszer tévedtek

Maya d '  Altom onta:
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volna meg; és egyszer sem volt, 
hogy őket nem értettem: 
nem érte, nem, 
nem érte meg.

Altomonti Apollónia:

Nem! nincs időm 
a puhányokhoz, 
ernyedten torzulnak 
medencém szerén; 
egy olyan kéj-kerub kéne, 
ki az üveg egyszarvúval 
búgat, s teszi, mint 
kin hivatása úr, 
hisz hiába kövül 
a bőrpáma s mirigy, 
s legyen még költő is, 
s szabad, s mondom: 
csillogjon csak néki, mint 
hosszú nyakon, hosszan az 
emelhetetlen, a csiszolatlan bárd, 
a gyémántkoponya.

Világ Alex:

Ki nappal
hűtlen, az 
mindenkor, s tán 
mindörökre az: 
miféle támaszod a horpasz; 
meghasonulottan, 
s hiába gondolom, 
s elszakadozik az 
más-más partra így; 
egyként ki simogat, 
ki simul:
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szurdaló szalmád, ahogy újul, 
önmagaimmal annál közelebb, 
ahelyett hogy terveznénk, 
bár összeforrást: gyászoljuk, 
mi, megtört énfelek, hogy 
elszakítva lettünk 
önmagunkká.

Altomonti Adél:

Hogy mért nem 
tudlak, barátom 
követni oda? 
mert olyan sebes 
réseken szivárog 
a lélek, hogy 
nem sokra, félek, 
szédelegnék tényleg, 
ott zsibbadtan tűrni 
a vágásokat!? 
az ujjpercek, ujjbegyek 
bomlását viselni tudni?! 
a pulyka feje 
lecsapva, s futna, 
nem tudok itt most 
veled időzni, egy 
szóra se: el ilyen 
zsúrokra ne hívass 
soha.

Altomonti Antoanett:

Jól tudom, 
milyen, elnehezül, 
ha adnia kell, 
és látom, fölül,
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a lépcsőn magasba hátrál, 
ha követem a követeléssel: 
ROGER, Roger . . .  !, 
bezárkózik, s az ajtó mögül, 
kétszáz frankba kerül, 
amíg előkerül.

Róza Dextruóza:

Ügy jöhetett, 
hogy nem sejthettem, 
hogy mi sem jön, 
és mi sem történt, 
csak számító törvénye, 
ismétlik végig,
hogy csak hirtelen döbbent rám
— ahogy lát, bánom —, 
csak a tisztás, s csak az 
osztatlan körül, ő meg 
csak által áll, a határon; 
terveim közt, hogy 
omlódna össze, s én is 
az elme-nagy mélyből 
nézek a KONGÓ szemei 
közül vele 
szembe.

Maya d ’ Altomonta:

öröm  terelt, 
magára vett rá: innen, 
hogy a nyers tökély 
rövid; innia engedtetik, 
főikéi, buggyan bőröm 
lyukán, s mindegyik
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számítás húszezer 
tövis.

Altomonti Adél:

Mindig elér 
a pillanat, mikor eddigi 
műved egvlényegűnek érzed, 
áttetszőnek giizüúj szülött 
hasát, s nincs kiút, barátom: 
megveszel vagy megvétetsz, 
mi sincs, Semás, ne várd, 
hogy diktáljon a vétlen.

Mária Monstuóza:

Megláttam, virágban 
lépeget, kerülve az aknát 
vakon is akár, olykor 
derékig süppedett be a bő, 
a tömény televénybe, ha az 
ablakra pislant, melynél 
lesem, feketék lőttek át 
a sötétbe, később, mikor 
közelebb ért, meglátszott 
a lyuksor homlokán, de 
átlátni hiába volt, csupán 
ki kandikált a visszatestesült 
elem: hetekig oltotta odvába 
a lég, a mély koponyából 
a mázsánvi ész csak akkor 
tört elő, s megkönnyebbült, 
felgyorsult, ment elöl, 
aztán tovább, s csak napnyugat 
felé, át, csaptatva még épp
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ömlődő hóién, Bemen? 
Latinán? ki tudja?
Halién?

Tanti Altomonti:

Ne bánd, bocsásd 
meg, oldd, hogy elmaradtam, 
önmagamban is, mi fáradt, 
borongó, ó, hamis; hogy 
eldugult a fák között 
a hold: öklendés kéne, 
öklendést kéret buzgár, 
tocsogó, gázló, gőzölgés, 
gáz, ha gond, fehéren 
hidegvő/égő rönkparázs, 
amíg valami érverés 
kiont.
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A LEGUÁNI ÍD





AMENTET HELYETT

Nyugati elnyugvás kecsegtet?!
Ügy tűnik, hatalmasan (nem Amentet!) 
az amentia röppesztett, s guzzsaszt, 

tör be, gyötör öbölbe.
Látod, mit ér: lobbant 
a só várok dühe (a szándék kitér), 
s ha irigyek is ők: lövettesd 
üres pillantásodat tekinteteitekkel; 
sötét gong, ablakot beversz, 
homályod lobban, és roppan az üveg! 
Át tetszés tulajdona bánt?!
Szemed lehet az utcai szoba, 
s aki, nézd!, benéz, egyaránt üreg: 
tetszelgő torzul, és tüntet a nyugodt! 
Senkiségedé a sérthetetlen én, 
ártás, ha fokozza valóságodat, 
ami, lám: felette érthetetlen él.
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DEMIURGIA

Metszett más-más tulajdonaik 
toldtam, s mint Frankenstein, 
mértem, nyestem, operáltam egybe: 
csakhogy e varratos rém, hiába, 
nem késztet semmi tiszteletre; 
nem lelve mintában hitelt, 
az ilyen tekintély kísért.
Ó, eszmény, elpithecanthropizált!
Ó torzulás arca zuhan tat.
Porctörött, véres, elpolitizált 
kése, imágót forr az alkat: 
a készlet formái feledve, 
megest e jó öreg tanulás segít, 
csak a kettős, ösztönös, emelt, kerek rés, 
mely nélkül a lírikus törekvés 

íves karaktere vert; 
s új ábrázata vad, a csak a leguáni íd 
harmatos, jéghideg, épp zöldből emelt;

nem néz más sosem, 
hacsak nem a baziliszkusz így.
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