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A VIHAR SZELE





AHOGY A NAGY MADARAK

Ahogy a nagy madarak földet érnek 
És egy pillanatra elnémul az ének 
Fogom magamat és sápadtan körbenézek 
Semmi se mozdul semmit se értek 
Csak az ég színe változik 
Csak a vihar szele éget
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ITT HÁBORÚ VAN

Itt háború van 
Éhség és halál 
Harminchárom éves vagyok 
A szívem néha meg-megáll

Elbámul a nap 
Lerakódik a por 
Krisztusi kor 
Pokoli tor
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A VÁROS FÖLÖTT

mint minden sötét korokban 
(P.Gy.)

Mennyi idő kell a másvilágig 
A város fölött 
Nagy fekete csókák között 
Mennyi idő kell az eltűnésig 
Ezt kérdezem most 
Mennyi idő kell és mi történik 
A drótok között
Amikor a tücskök is már elhallgatnak 
S „hinni kezdjük, hogy itt a Világvége”
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JÓ SZÖVEG SZALONNA





JÓ SZÖVEG SZALONNA
kofferban szalonna 

két kiló kenyér 
én lenni kormányeltörésben 

ez nem lenni vers

j. (Domonkos István)

Nem akarok én itten papolni.
Látom, esik az eső, és ez most elegendő 
a földnek. A vándor vándorol, tudjuk, 
és feneketlen a múltnak kútja.
A víz tükre is visszaver végül mindent, 
és ami lerakódik a Földben, az ott is marad.
Nem akarok én innen elmenni.
Távoli ország, ahol vagyok, ahogy vagyok.
Idegenből írom most e sorokat, 
ahogy egy levelet írnak (írtak) egy távoli 
földrészről. Talán ezért nem tudok 
semmilyen himnuszt megtanulni.
Igaz, otthon vagyok, amikor álmodom, 
álmomban otthon vagyok, de én nem alvó ember 
akarok lenni, találkozni szeretnék valahol 
veled ébren. Látom, a kárpit újra és újra 
kettéhasad. Nem is látok már semmit.
Kis ministráns koromban nagypéntekeken 
mindig azt vártam, hogy elhomályosodik a nap, 
kettéhasad valami három órakor. A föltámadás 
sohase tudott úgy lekötni. Nem volt érdekes, 
egyedül a kő a síron. Az volt fontos számomra.
A nagy márványkő. Elfelejtett emlékek 
védenek, a vadkacsák röptének iránya?
Nem tudom. Én is egy „gondolatjelen egyensúlyozok” 
(1959- ).
Rögök alatt dörömbölnek az üres testek.
Egyre döngetnek, egyre döngetnek.
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II.

Közel a teremtéshez nem voltam, a halált se
ismerem. Egyre barnább lesz az őszi táj,
ezt elmondhatom. Másfelől ne is nagyon érdeklődjetek.
Nem akarok én itten igazságot
tenni. Legföljebb magammal viszek parazsat
és tömjént, és füstöt csinálok, ha kell.
(Akkorát, hogy Isten is megért
belőle mindent.) Nevetni fogok, mint másfél
éves kisfiam a halálfej láttán.
A transzformátorra rajzolt halálfejre.
Sétálás közben már előre örül 
az ismert arcnak. Nevetni fogok, mint a 
cowboyfilmekben a bandita a halála láttán.
-  Kinek a jövője, kinek a múltja. -
Közel a teremtéshez nem voltam, a halált se 
ismerem. Közelít (itt) a tél, ezt megismételhetem. 
Mennyi parázs kell és mennyi tömjén, 
mekkora harangozás és mekkora út, 
amíg a halottas menet a célba ér? Nem tudom.
Én szabad időmben nem szoktam verset 
írni. Ez itten olyan, mint egy levél.
-  Hosszú szünet után messzi országból 
küldött (írt) levél, haza. Jól jönne egy-két oldal 
(jó szöveg) szalonna. Meleg kemence, kuckó, 
közel a teremtéshez, ahol „az egyetemes
tér- és időmozgás központi szerve . . .  
ahol minden titok kulcsa rejlik”.
Jól jönne egy nagy zuhatag, dörgve a magasból.

III.

Van, aki ezt is túléli majd. Sokáig tudtam, 
most még jobban tudom. Kint ég a mező, 
szárkúpok szállnak az égen, megsárgult fényképek. 
Zúg a hűtőszekrény, zakatol. Bár ennyi
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maradjon a mai napból. Egy-két napot mindig 
ki lehet bírni. Madárszaros ablakon kinézni.
Kinézni valahogy. Élni. Élni.
Sok hiábavaló dolgot tudtam, most még 
többet tudok. Bár felejteném el őket. A földnek 
fekvését, a tengerek mélyét, a szelek irányát. 
Hagynám a fenébe az örökkévalóságot. Mennyi lány, 
akit nem ismerek. Mennyi eldugott játék, 
szőnyeg alá csúsztatott barlangrajz.
Van, aki ezt is túléli majd. Mint a falunk 
bolondja, aki ha egy utcasarokra ér, 
ordítozni kezd: „Erre megyek, arra megyek!”, 
s szív egyet soha nem égő cigarettájából.
Hadd jöjjön az ihlet. „Kilenc nem kilenc,
Nyóc nem nyóc, hét nem hét.” És így tovább.
Végül marad a semmi. Élni, élni!
A héját szét kell törni. ELI, ELI!
LAMA, SABAKTÁNI? Megint három óra.
Nem történik semmi. Vagyok Távoli országban.
Kint sötét, bent sötét, csak itt-ott egy-egy 
szárkúp, emlék. Rengeteg repülőgép, jó ég.
Van, aki ezt is túléli majd. És akkor üzen.
Milyenek ott a fák, a gyerekek? Örülnek-e 
a halálfejnek? Kóborolnak-e gazdátlan kutyák, 
hazátlan kísértetek, és a túlélőkkel mit üzennek?

IV.

Ne gondoljátok, hogy ez a széles, nagy ég 
csak úgy egyszerre összezsugorodik. Valahol 
álmomban az első karácsonyfa is megvan.
És a játékvillamosok is megtelnek gyakran.
Itt balra tőlem a Fruáka gora lankáin 
kigyulladtak a lámpák. Látom: jönnek, összecsíkozzák 
az eget, majd eltűnnek a hali-hatatlan repülőgépek. 
Zajlik a Dunán a jeges élet. Vizet adnak 
az újszülöttnek, és a holtakkal is csak ők 
törődnek, a fagyosszentek. Nem vigasz, tény:
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megint hosszabbodnak a napok, a pincében 
a krumpli megfagyott. „(Mintha nem lenne elegendő 
foglalatosság: készenlétben lenni!)” Rilke -  
Tudni kell azonban várni is -  mondom most éppen 
arra, hogy hozzászokjon a szemem a sötétséghez, 
a havas háztetők fényéhez. Várni, vajon csak úgy 
egyszerre zsugorodik az ég össze, vagy darabonként.
Csak semmi kétségbeesés, szempont kérdése az 
egész. Fénysugarak törik némán a jeget, 
vagy a jég a fénysugarakat, a Dunának mindegy.
Valahol mindent elfelejtenék, senkivel semmit nem 
üzennék. Gőzölgő mocsárból bújik elő a vidék.
Kamenicai padlásszobámból bámulom: az ott Újvidék.
De ne gondoljátok, hogy ez a széles nagy ég
-  mintha mi sem történt volna -  úgy hirtelen, akár a lámpa,

kiég.
Készenlétben vagyok, mint egy darab lekváros kenyér. 
Egypár falat, s már semmi sincs, csak a vers-ég.

V.

Megmondom nyíltan: a zsebkendőkért voltam 
ministráns kiskoromban a temetéseken. Igaz, tetszett, 
ahogy a kántor megsirattatta a halottbúcsúztatójával 
a hozzátartozókat, és a tömjénfüst illatát is 
megszerettem később, de a zsebkendő volt a legfontosabb. 
A világból kizártan jut most eszembe mindez.
Mintha búcsúztatót kellene írjak a Világnak:
„Most hozzád fordulok, drága jó Feri sógor . . . ”
Valahogy így kellene kezdeni -  „ahol vagyok, ez még 
nem a másvilág, igaz, hallani sírást és 
fogcsikorgatást. Minden napomnak van elég baja.
Egyre gyakrabban gondolok az égi madarakra. 
Gondolkodásom helyét tőlük eredeztetném, ha a 
zsebkendőket örökre elfelejteném”. -  Nem jó. -  
A holdnak ugyanazt az oldalát nézem én is, nem vagyok 
kántor, mégis. Olyan búcsúztathatnékom van.
16



Megmondom nyíltan: Párizsban egy sztriptízbárban 
kerültem legközelebb a halálhoz. Egyetlen vendégként, 
oldalamon két örömlánnyal, miután végignéztem 
a vetkőzést, és ittam a jéggel hűtött pezsgőből, 
számlával jött az életemért. Hogy milyen közel van 
egymáshoz szerelem (szex) és halál, akkor éreztem 
meg először, a lányok combjába markolva. Végre 
az egyik hetérának köszönhetően az utcára kerültem. 
A sztriptízbárból kizártán (bezártan) jut most eszembe 
mindez. Mint ahogy az al-világi lányok combjába, úgy 
markolok most régi emlékeimbe. Hátha valamelyikük 
átsegít az égi madarak hatalmas tengerébe.

VI.

Ne mondja azt nekem senki, hogy ennek az 
egésznek semmi értelme. Azt én is tudom.
Ülni macskaszarbűz-váróteremben, félszeműek, 
őrültek, pornóbabák és kéksisakosok között.
Mit mondhatok még? Örülök annak az öreg eperfának, 
amelyről gyerekkoromban az epret ráztam, 
s zöld leveleket szedtem a selyemhernyóknak. 
Nagybácsim mesélte: annak idején börtöncellájukban 
legyeket fogdostak a pókok örömére. Már jó ideje 
ismét ez a legtisztességesebb foglalkozás
-  börtöncellában ülni. Az nem lényeges, hogy 
mennyit értesz a söprűkötéshez, gyermekneveléshez.
Vagy emigrálsz, vagy nem ugrálsz (P. N. L.), lóversenyekre 
jársz, szép lányok után pisálsz. Ha jól összeszámolom, 
lassan életem felét albérletben lakom. Majdcsak 
egyszer lepkévé változom (vetkőzöm). Addig is 
jól jönne egy-két oldal (jó szöveg) szalonna, 
sárgarépa, zöldség, fagyasztott borsó, és ami még 
belevaló. Ne mondja azt nekem senki, hogy ennek az 
egésznek semmi értelme. Vagy selyem, vagy lepke. 
Porlepte hólepke, hólepte korlelke, hópor.
Megállj. Itt nem babra megy a játék, de
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életre-halálra. Minden felemás megoldás kizárva.
Az egésznek épp ez a varázsa. Nagypéntek, húsvét, 
közel az ezred-vég. Végül hiába minden emlék, 
had és üzenet. Szent Mihály lovának nem kell üzenned. 
„Ha vándorlás idején vadkacsák húznak el egy vidék 
felett, a házi kacsák esetlenül szökdécselni kezdenek.”

VII.

Hogy szóra bírjon banális múltjával a város, a vidék.
Egy találkozás, amely nem sikerült. Egy századvégi
szonett. A helyzet olyan-amilyen. Most kívül vagyok
egy országon, amely nem létezik, s máris
haza- és elvágyó emlék gyötör. Mit hozzak magammal,
mit vigyek haza? Esőre szomjazik a föld, s az
állatok sem kívánnak egyebet. Az arcok a fájdalomtól
megszépülnek. Időm van elég. Nézlek. Nem sietek,
nyugodtan utolérhetsz. „Az elgondolandó nagysága” (Heidegger)
lassan betemet. Csak egérutak léteznek, zsákutcák.
Nagy ritkán egy-két zsák Tolnai-nullás. Liszt.
Hogy szóra bírjon banális múltjával a táj,
amikor senki semmiről nem beszél már,
csak áll, szemközt a csillagokkal, és néz kifelé,
mint a vadember a barlangjából. Itt állok
kisfiámmal a teraszon, én őt nézem, ő pedig
lélegzet-visszafojtva figyeli az eget. A távolban
valami megremegett. -  A vadember leste talán így,
magába esve, mi történik fönt, messze. Üres gyomorral,
csak a lényegre összpontosítva. A mindenséggel összhangban
és egyensúlyban. Minek egyébként az istennyila,
amikor senki semmiről nem beszél már?
Ha elszabadul a pokol, és az angyalok elszállni 
látszanak. Kacajod kinek szól majd, ha a nagy dolgok 
összeverődnek, s az idők megsokasodnak?
„Április, május, július.” S a sárga napraforgóföldek.
Szemem láttára szaporodnak a férgek, szabadul a pokol.
Mint a kifüstölt darázsfészek, üresen égek.
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VIII.

Ünneplőbe öltözők, s amikor a kakasok harmadszor 
is megszólalnak, távozok. Nem nyugatra, nem 
keletre, nem északra, nem délre. A Föld 
sarkára megyek, ahol a világtájak megszűnnek, 
s otthon vannak a meghódolt idegenek. Ha az 
ablakon kitesznek, nem bánom, hogy azok ott bent 
mit esznek. Tasmániában az utolsó bennszülött,
Lalla Rookh 1876-ban halt meg. Nem hűsölök többet 
a Bazar Áruház kapujában, pazarolva az időmet. 
Kitapasztaltam, hogy melyek az élet valódi 
szükségletei. Mit jelent valahová mindig hazamenni. 
Tüzet rakni és megmelegedni. -  Itt állok fiammal 
egy nyárfa mellett, s próbálom megfogalmazni a 
helyzetemet. Lepisiljük a fát, és továbbmegyünk.
Kit érdekel, hogy mik vagyunk. Honnan jöttünk, 
és hová megyünk. Fegyvereket ropogtatunk, 
szarunk és szavazunk, egymás hajába kapunk.
Nevezzük ezt beláthatatlan jövőnek, ősznek, 
télnek, sátoros októbernek, a kakasok úgyis 
éberen figyelnek. A Kárpátok alatt hiába 
döngettek eget és falat (földet). Háborút viselünk, 
tetszik vagy nem tetszik, száraz karót nyelünk.
Őseim között Salamon király egyik tiszttartója vala, 
„Géber, Úri fia” (1 Kir. 4,19) s annak asszonya.
Azóta sok idő eltelt vala, mea culpa, mea maxima culpa! 
Az utcán pattogatott kukorica, tökmag és szemeteskuka.
-  Itt állok kisfiámmal egy nyárfa mellett, bizony, ezt is 
kivágják, ha jön a hideg, gyorsan pisiljük le, amíg lehet.

IX.

Nem érint meg már a távoli kocsizörgés, a maradék 
itt maradt nép. Lélekben már csak itt-ott vagyok. 
Reggelenként a napos oldalon a szomszéd 
macskájával nyújtózkodom, azután Offenbach 
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külvárosában egy erdő mellett a birkákat bámulom.
Mint egy kis elsős, gyűjtöm a színes faleveleket, 
az üzletek üresek, szerelmes vagyok, küldök 
egy füzet rozsdasárga platánfalevelet.
Jön a hideg, a tél, azután a tavasz.
„Ha én nem vagyok én, ki lenne az?” -  (Thoreau)
Ki jegyezné, hogy a sirályok miért sivítanak, 
s merre tartanak a varjak? Ki jegyezné a 
hirdetőtáblák színeváltozását, s a bitók színes 
családfáját? Mert amit írhatnék, jégverés, átok.
Látom, hátatokon a sátorfátok. A Vörösmarty téren 
ti, cigányok, szemembe könnycseppeket csalogattok, 
miközben zsebemben gyertyát szorongatok.
Holnap utazok, vinném a világosságot. De hol 
találok akkora zsákot? Amikor fiatal katona voltam, 
kenyérdarabokat dugtam a zsebembe, hátha éhes leszek, 
most a gyertyákkal vagyok úgy, hátha sötét lesz, 
amikor hazamegyek. Ha „az istennek szép minden 
és jó és jogos”, akkor miért a Pilátus, az Oidipusz 
és mit tudom én, milyen komplexus. Miért kell 
nekem állást foglalni? Miért nem lehet az én 
szerelmem is az: Ámor fati!? Legyenek fölöslegesek 
a szavak, mint ahogy a szerelmesek között van.
Legyen világosság és sötétség, ahogy írva van.

20



A ROZSA





ARÓZSA

megtaláltam a rózsát jaj de hogyan 
mondjam mi az / a zene szétrobbantja 
az egészet / maradnak-e emlékek a dunáról 
fújó szeleknek / ó ki van szó nélkül 
még / iszonyúak-e tényleg az angyalok 
innen indultak évek után mind mind 
az üres szavak sodortak túl korán 
megtaláltam a rózsát jaj de mi az 
összevissza beszélünk írunk hallgatunk 
egyedül / megtörném a kenyeret de ki 
enné úgy meg / nézem a kiteregetett 
ruhákat ahogy áznak az őszi esőben 
maradjatok otthon utak készítői 
szerelem hiányában szenvedők 
a zene szól és szétrobbant mindent 
fölöslegesek itt már a lét értelmezői 
az igazság van és ott jelenik meg ahol 
akar és elviseljük mint a svábbogár 
a hattyúk szerelmét jaj megtaláltam 
a rózsát de kinek adjam
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MELANKÓLIA

ma nincs átváltozás és a hajladozó 
ágacskák sem mondanak semmit 
de én mint egy szerelmes vagyok veled 
Melankólia / hozzád nőttem és térnék 
egyre vissza hozzád pedig közelít a tél 
és az éltető meleg hiánya mind nagyobb 
„de milyen békésen fekszenek a dolgok 
a fényben” és milyen elhanyagoltan a múzsák 
hol van az én maradásom helye 
és elidőzéseimé / a jégkocka amelyet 
csupasz ujjaiddal a poharamba tettél 
indította volna el a felejtést -  
ma nem lesz elidőzés még ma szeretni akarlak 
azután készenlétben leszek esetleg 
esetleg örökre megválók tőled
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ÚTNAK LÉLEGZETE

útnak lélegzete akadály de tisztasága 
mint a jó barokk zene / elengedem 
magamtól a szavakat / a tér szélébe 
csapódnak néha-néha lebegnek / sokszor 
elveszek a nagy zajban megállítanak az 
események / kezedben a dió bele tán ez 
a legfontosabb most / a zöld kint az 
ablakon itt csak pókhálóra feszített 
libatollak párnáról lehullott hajszálak
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VEREBEK ÉS SAROKVASAK





VEREBEK ÉS SAROKVASAK

ha nem kérdeztetek miért 
szólanék -  itt vannak a 
hangoskodó verebek itt 
van az északi szél rozsdás 
betonvas tekercsek itt vannak kék 
ruhában és beszélnek

ha nem kérdeztetek miért 
szólanék -  mint utolsó verseiben 
Hölderlin kihagylak téged 
kihagyom magamat hadd 
énekeljenek a verebek 
s nyikorogjanak a sarokvasak
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HÍRHOZÓ, HALÁLRAÍTÉLT

Lehetnék hírhozó, halálraítélt, 
barna ujjaimmal. Az éjszaka rendje. 
Szeptember, t é l . . .

És ami elmúlik az időben -  
hogy itt ülök -  
nem több, és más sem, 
mint a fák esti nyugalma.

Figyelmem -
a megnevezett dolgokról letört 
darabocska -, mint a kő, zuhan.

Kint köd van és hideg.
Vízcsöppek hullanak 
és megsárgult falevelek.
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MINT A DIDERGŐ TENGER

Hegyek közé szorultam 
kéklenek itt körülöttem 
látom a napot a holdat 
naponta látok robogó vonatokat.

Mint a didergő tenger 
s álmaim is mint súlyos betonlapok. 
Még akartam valamit mondani 
valamit jelenteni.
Nem az utcáknak. Nem a fáknak.

Hosszú sorban álltak ott a házak 
nem szétszórva. Az utak is 
egyenesek. S a föld is sima 
volt.

Kék golyóstollam a Kalemegdan 
kőfalába dugtam 
a hó alá.

Tenyeremben a járda hidege.

Lehunyom szememet 
a sötétedő ég elől.
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BARÁTAIMNAK

a fák itt sem termelik 
éjjel a klorofillt

a járdán betonbuckák nőnek 
és a gyíkok riadtan szaladgálnak 
a fűben

a hegyoldalra sötétség telepszik 
kivirrad és a kékellő halmok 
ezüstbe mártóznak

gyertek most hozzám 
melegedjünk a bükkfa tüzénél

kamenica
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MINT ÜNNEPNAPON

mint ünnepnapon a város 
mint holdtöltekor a tenger

egy erőltetett köhintés 
egy faág

és oly jelentéktelenek 
gyalogsétáim is . . .

mint mikor a kisbaba 
ha sír 
fölveszik 
és elhallgat

hallgatok

jelen-
telen

33



A NAPON, A PÁDON, A PORBAN

A helyem a fák alatt, 
amikor az eső után 
még emlékeznek a madarak 
a vízözönre, 
s otthagyják fészkeiket 
az emberek között.

A helyem a villanykarók 
zúgása mellett, hogy 
éjjelenként, 
amikor a kutyák 
csóvaijesztőnek néznek, 
hallgassam az eget és a földet.

A helyem, ahol fekete 
csókák sírnak a hóban.

A helyem a napon 
a pádon, 
a porban -

amikor újrakezdődik 
a zápor.
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HIRTELEN HA KISÜT A NAP

mint aki éjjel 
az égbe néz 
és igyekszik

lépteim is most
ahogy kivirrad és alámerülnek
a tárgyak

de néha
hamukék szárnyaikkal 
a verebek is ilyenek 
áprilisban

s a giliszták amelyeket az ásó 
kidob ilyenkor 
és a küszöb alatt 
a katicabogarak

járásom oly bizonytalan 
s beszédem is 
el-elakad

tenyérnyi hely vagyok 
esőverte ablakomon 
hirtelen ha kisüt 
a nap
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TÖMJÉNKOCKÁK

lélegzetet veszek 
lesöpröm asztalomról 
a kenyérmorzsát 
s odavetem a hangyáknak

az eső nem esik 
fűszálak mozdulnak 
ahogy megyek

elérhetetlenül messze vagytok

tömjénkockák 
a forró betonlapon
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KÖZBEN

Közben köszönök. Nem kívánom az őszt sem.
Az asztalon sörösüvegek. Most lopva
nézem arcrezzenéseidet. Nem messze ködös utcák.
Azután csak ülünk . . .
Szólanék a babiloni kurvákról, 
mindennapi magányomról.
Mondanék egyéb hiábavalóságot.
„Milyen szép körmöd van” -  súgom.
Félek: vagy féltelek?
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A TERASZON

ahogy a hulló 
esőcseppben a fény 
bennem is úgy

pléhcsatornák háztetők
falevelek
adnak hangot

azután mindig
másképpen
hallgatok

s másképpen
tűnök
el
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IDŐZAVAR

Borult homlokokat várnátok 
borult ég alatt?
Meztelen utcákon 
eleven rácsokat?
Majd ha fagy!

Én akkor is ha . . .
Én akkor is d e . . .
Én akkor már 
soha többé, 
így meztelen.
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A TELEÍRT VILÁG





ITT

milyen lassan mennek az órák 
lassan akár egy temetés 

két légy 
asztal ágy szék

most minden más 
lényegtelen itt: 

méz és sör 
eső és villám

*Apollinaire: Börtönben

43



A TELEÍRT VILÁG

kint havas eső esik 
a városi szennycsatornák 
telt zúgását hallgatom 
néha megismétlek 
egy-egy szót 
nem értem 
a teleírt világot
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AHOGY VÁRTAM AZ AUTÓBUSZT

ahogy vártam az autóbuszt 
valaki a huszonharmadik emeleten 
egy piros paplant szellőztetett 
gondoltam -  ez a magasabb szinten 
való szellőztetés fogalma kell legyen 
azután elment a kedvem 
a fogalomalkotástól 
az autóbusz nem jött
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AZ EGYETEMI VÁROSBÓL

Belgrád, 1983

Cesare Pavese panaszkodik levelében,
milyen nehezére esik az írás,
hogy nincs „költőlelke” (meditativer Krise).
A neonlámpák zúgnak az olvasóteremben,
újságpapírszag,
a számok tényleg nem mondanak sokat, 
s mégis
holnap szeptember 21.

Megérkeztek a gólyák.
A magától záruló ajtót is becsukják.

Elsiettem a városba nagy piros orrom 
után. Le is fényképezkedtem 6x5  dinárért. 
Most nézem 
hamisra sikerült képem 
bíborszínű fák alatt.

Kint hideg van és 
fúj a szél.
A babot kiszeleltük,
s a virágokat is behordtuk
télire.
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Bikát hoztak az udvarba, 
s forog itt a fa körül, 
mint a zöld, fanyar, 
türelmetlen igazság.

D é l-
elmentem ebédelni.
Azután, hogy este van -  
írom,
s ez nem jelent semmi mást.

írhattam volna a hulló falevelet, 
úgy véletlen, vagy hogy kezemet mosom, 
írhattam volna, hogy kerestelek, 
de mit mondanának.

Kibontakozni egyedül még csak -
halála előtt egy héttel mondotta Peter Weiss,
-  a művészetben lehet.
Szobatársammal beszélgetek. Nem megy.
„Az új per” az utolsó mű, 
az utolsó rendezés, az utolsó interjú, 
egy héttel előtte.

Ez nem vonatkozik a hosszú folyosókra, melyeken 
Naponta végigmegyek. (Bizonyítva, hogy létezem.) 
Itt egy kicsit mást akarunk.
Megpihenni valamitől; -  füstös tánctermek zajában. 
De a szél is oly ritkán fúj mostanában.
S a királyok látogatása is elmarad.
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FEKETE CSÓKÁK KÖZÖTT

hidegek maradunk 
hatalmas utakon 
kiszáradt fa ágain 
nagy fekete csókák 
között
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AHOGY NEM VAGYOK NEM VAGY

ahogy elfordulok rám nézel 
ahogy elhallgatok elhallgatsz 
ahogy szeretlek nem szeretsz 
ahogy fáj fáj 
ahogy elmegyek elmész 
ahogy nem vagyok nem vagy
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HELYÉNVALÓ-E

Megosztoznak ruháimon, és kön
tösömre sorsot vetnek.

(Zsolt. 22,19.)

Helyénvaló-e sorsot vetni ismét 
a varrástalan köntösre?
Az eltelt időre sorsot vetni 
helyénvaló-e?
Leülni, megpihenni, és birtokba venni 
az Istent?

Leplezetlenül kapálódzom, 
kapkodva próbálom magamra rángatni 
a lefoszlott szavakat, mondatokat. 
Beszédem ordító erővel visszhangozza 
az idegen megoldásokat.
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A TÉMA

a nevedet sem tudom s akarok itt
neked mondani valamit
milyen reménytelen dolog
szeretem nyáron a hűvös kapualjakat
a kerekes kútban lehűtött dinnyét
a hirtelen jövő záport
ősszel a meleget télen a hideget
szeretem tavaszi estéken az utcai
lámpa alól a fák halványzöld
leveleit nézni
de hol is kezdeném
az ég és a föld
a nappal és az éjjel
már nem téma
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ESTEFELÉ KAMENICÁRÓL

az ég alatt a háztetők a hegyek 
és a ködlepte fák 
erről a hold arról a nap 
sötétkék és bíborvörös 
most hó esik a hegyekben 
és hófehérek mindenütt a fák 
a mozdony zakatol csak zakatol 
azután a kutyák ugatnak 
a ruhaszárító kötélen a csíptetők 
haszontalanul lógnak 
járkálok mint a ketrecben az állatok 
hová menjek
valahol épp havazik de itt csak a 
por lep és a hamu és este lesz és reggel
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JELENTÉKTELEN

Tudjuk: nem voltunk említésre méltók 
s utánunk sem jön semmi lényeges.

(B. Brecht)

a kis vörös pókok amelyek itt 
le-föl mászkálnak éjjelilámpámon 
az a szelet kenyér amelyet 
reggelire hagytam 
s az olvasmányaim mind 
s a munkám 
s a pénzem
minden amit látok amit láttam 
amit éreztem amit érzek 
minden olyan jelentéktelen

. . .  ahogy a hold elmosódik a vizes égen 
ahogy eső után a nap süt 
ahogy a gyerekek futkároznak 
az autók zúgnak
ahogy egy vizes fapadon ülök a parkban 
s az ujjaimat számolom
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A TÜCSÖK

Nem annyira az a tücsök a fal tövében, 
a muskátli alatt,
hanem a többi; amit a szobámból nem hallok, 
teszi oly kínossá a hallgatást.
Tűrhetetlenné a „csendet”.
Ki-be járok.
Meleg nyári éjjeleken, maradék holdvilágon. 
Ki mondaná meg nélkülem?
Fázom.
Az ablakom alatt a tücsök elhallgatott.
A padlófesték szagától fulladok.

Ma mintha nyugtalanabb lenne a tücsök.
Este fél kilenckor kezdi énekét
szabálytalan megszakításokkal -  míg el nem alszom, hallom.

A minap hajnalban fölébredtem -  még szólt.
Négy kutat ástunk egy udvarban, az udvar 
négy sarkában.
Hogy a tücsök ébresztett-e fel álmomból?
Ki mondaná meg.
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TÁRGY NÉLKÜL





TÁRGY NÉLKÜL

T. D.-nek

Kezdő okot gondolunk mindenhova. 
Pontot teszünk megelégedve majd rá, 
mielőtt megromlana. Az a soha 
meg nem érett, mindennapi hajrá

peremén elásott morál: gomba.
Áll így Niké temploma, rendületlenül -  
már új okot nem kívánva -  romba.
S gyönyörködünk, pedig ijedten ül

tekintetünk, vég nélkül monoton -  
madársikolytól igézett -  koron. 
Ágaskodva. Itt. Bizonytalanul.

De hát van „ott”, ami nem „itt” is ugyan
akkor? Mondaná ő szekerén: -  Ugyan! 
Mindemögött csak játékkedv lapul.
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MEZÍTELEN TÉRSÉGEK HATÁRÁN

Melletted lábak lengenek. Szemét
ládák, eltévedt tekintetek fáradt 
időtörlők ablakán. Már nem vét 
neked tüzes jégvirágok elszáradt

tövise; sem így kívülről, de még 
inkább belülről, onnan a térségek 
mezítelen határán: ős nevét 
emlegető réztáblák, érdes névmeg

őrző helyéről. Vagy te -  túl a Külsőn 
innen a Belsőn -  sehol sem küzdő 
vágy. Melletted Hullanak fejek bár

s herék nemzenek anyátlan gyermeket, 
te holmi rendnek áldozva -  kezed 
mosod. Fent-szűz. Tisztára sohsem! Már!
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MEGCSONKÍTVA

Kik sajnálódva 
Vigasztalódtok -  
Széltől vemhes kancák, 
Kiherélt csődörök; 
Nemzésre alkalmatlanok 
Istenhez hasonlók 
Emberek:

Mért kell nekem 
Önző áldozatok 
Törvényes gyönyörét 
Megjátszanom 
Hogyha-mód egyre,

Zengjen hát (itt)
Az angyalok kara 
Fallikus dicséretet,

Vagy:
Némán bízza 

A három Moira 
Kimért-lét-fonalaira 

Megcsonkítva címerét?
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EMLÉKEZET

Csalódott modell: emlékezet, 
köntösödről
hideg jácintok ondóillata 
megdicsőült térítők 
hit-repedt ajkára 
száll:

Ne tűrd a csend kényszerét 
fásult tolvaj 
lanttalan szerep.

Szólj hát, vagy 
nélküled is: elhagyván, 
üres utak felezővonalán -  
mint a csiga -  húzom 
széttépett ürüggyel 
füstölgő lelkemet.
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INVOKÁCIÓ

Meztelen testükkel felruházva -  
vértesen.
„Különös gubók.. 

megmérgezve 
védetten.

Elvetett magok melegében 
várnak fogantatást.

így a jelen! -
Tiprott ösvényén szanaszét. 
Nézz ezután!
Mert: „Mit tudod?”
Ki ölte meg Ábelt.
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A FÖLDNEK MINDEGY

Kezdheted a másik életet a jobbat 
Most jobb csillag alakítja sorsodat 
Gondolod az Istenek is veled vannak 
Gondolod a nők se szerethetnek jobbat

Indulnál meleg déli szelek elé 
De arcodat hiába fordítod az ég felé 
Előrenéznél de látod a múltad 
Látod a győztesek mindig elvonulnak

Keserű a remény ha azt mások adják 
Kékellő halmok vagy csöndes suttogás 
Fordulj ezért magadba ne beszélj másnak

A földnek mindegy mindegy a hársnak 
Levele lehullik ha jön a pangás 
Tavasszal azonban ismét befogadják
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UGYANAKKOR UGYANÍGY

P. N. I.-nek

Mert: -  hogy a teremtés
Gondolata gyönyör önmagában s bűntett
Ugyanakkor
Meghurcolt bizonyosság
Ereidben
Fertőzött rög
Támadt pedig dermesztő némaság 
Ha valahányszor a szél játéka 
Zengte be a teret
S az emberek süket meséket regéltek 
Kérdéseik szeplőtelen átka 
Foszlott halomra 
Ugyanígy 

Tovább 
Azóta

íme: nemzedéked hitvány pátosszal 
„Eljött az idő, hogy..
„Go talk to your mother.”
Hagyj engem örök „levésben”-ben 
Visszatérnem 

Cél nélkül 
Ninivébe
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MILYEN KIMONDATLAN

Sz. J.-nek

milyen kimondatlan valami kell 
milyen kimondhatatlan valami 
hogy szóhoz jussak és ne fecsegjek -  
amikor csak a testem beszél 
már az sem lenne igaz. . .  
az este ahogy itt abbahagytam ezt 
a verset még nem te voltál a 
megszólított de most akár 
hozzád is intézhetem ezeket a 
kérdéseket -  te túlléptél az 
erősebb léten már egész 
közel vagy a teremtéshez 
néma ércek közt te már láthatod 
„a halál mindig az ártatlanság dala 
sohasem a tapasztalaté”

1990. február 1.
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AZ ELHALLGATÁS TÖRTÉNETE

Kezdetben volt -  az egész így kezdődött -  
már-már közönyösen zsibongó bőröm alatt a seb.
Nehéz bársonynadrágom alatt a hulla-kegyeltek 
titokban lakmároztak rajta: fehér titánsereg, 
mondtam -  „hihetetlen: a bőröm közkéjen”.

De hát mi itt a hihetetlen. -  A fecskék tavasszal visszatérnek, 
egyesek szerint világvég lesz. -

Szóltak akkor a fázós istenek:
„Minden és mind elázott: katonák, madarak, ördögök, angyalok 
maradtunk kezdetben; 
befejezetlenül halhatatlanok.
Olykor a holtaknál. Mint egykor itt.
Akad ugyan sok feleletkérdés a kutyák közt is biztos. 
Genezis-borzongás nagy-zöld-megváltás.
Olykor i t t . . . ”
. . .  s elhallgattak a függöny mögött a benn rekedt legyek.

Haszontalan és céltalan maradt most is a zümmögés 
épp indultam (épp indulok) -  az írás itt abbamarad 
hogy igaz legyen csak -  nem elég 
semmilyen beleegyezés.
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EGY ÁLOM MEGFEJTÉSE

l .

Lassan érkezett északról a hó 
fészkében fehér madarakkal.
Homokos vízparton térdig iszapban 
fürödni gondoltam. Sötét volt.
Az égen egy asszony jelent meg, 
hogy tájékozódjam.
Megfogadtam, többé nem látok előre semmit: 
hosszú barna hajú kislányt, 
hajnali kakaskukorékolást.
Azután két mezítelen nő fogódzott egybe 
a végtelen egekben, 
s én az iszapba vesztem.

2.

álmomban a föld alatt jártam
nagy vizek és sziklák hátán
a fejemen valaki elvágott egy
fáslit és én elindultam
mentem és utat hagytam magam után
kimásztam egy nyíláson és láttam
kiszáradt kút torka
lent voltam valahol
a fásli közben leszakadt
magamra néztem mint ahogy
a tükörbe szoktak de
arcomat nem láttam
fehér volt mint az angyalok szárnyán
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A TELEÍRT VILÁG CÍMŰ VERS 
SZÜLETÉSE

I.

néha, ha egy szót többször megi 
smétlek elfelejtem hogy mit is je 
lent, olyan idegen lesz; aláz olv 
ásom még egyszer aláz, aláz mondom 
most hangosan, s már csak a betűk 
hangok -a, -1, -á, -z, zúgnak aláz é 
rzem beleszédülök a-láz mintha eg 
y pillanatra megfogóznék valamibe 
a-láz azután újra nem értem a-láz 
aláz -  megoldás-e hogy most előve 
szem a szótárt és megnézem mit j 
elent aláz-aláz-aláz-aláz-aláz-al
álmomban temetést próbáltunk egy 
nagy fakeresztet, úgy 4-5 méteres 
keresztet vittem halott nem volt 
először kb. tízen mentünk azután 
a fél falu menetelt -a, -1, -á, -z

II.

inkább a kormos falat írom tele 
azért nem bántanak 
ujjaimat lemosom 
nem lesz mit mondjak 
csak a lényeget írnám a falra 
hogy kint havas eső esik 
később talán -  hull a hó írnám 
vagy cukros kenyeret kérek 
éjjelenként a teherautókat hallgatom
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a városi szennycsatornák
telt zúgását
néha megismétlek
egy-egy szót
nem értem a teleírt
világot
mostanában gyakran látok 
álomképeket 
mostanában nem tudlak 
kivárni „dicső költészet”

68



JÖTT EGY KISGYEREK

jött egy kisgyerek 
megállt az ablak előtt:
„Hö - 1 -  Zö -  Óó -  hízó
Vö -  Aa -  Nö -  van
Ee -  Lö -  Aa -  Dö -  Óó -  eladó
hízó van eladó”
nagy táskával a hátán elszaladt
később egy kislány állt meg az ablak alatt:
„ H í -z ó
Vaan
Ee -  la -  dó” 
azután ő is elszaladt
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TOLLMESE

Olvasom a hír
oldalon: El-pártoltak 
a pennatartók.
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A CSIGA

Este lett, s a 
csiga egyik papírról 
a másikra mászott.
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HAIKU

csak egy fügefa 
hiányzik még, és igaz 
lesz, amit írok
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ÚGYSZÓLVÁN FELESLEGES

„a komputerek megállapították hogy 
földgolyónk jövőjéről úgyszólván 
felesleges szólni..
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EGYSOROS

E sorom a sorsom, e sorom a sorsom
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