
KOVÁCS NÁNDOR
fölöttünk az ég



Kovács Nándor 1948-ban született 
Kishegyesen. A gépészeti technikum elvégzése 
után az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Magyar 
Tanszékére iratkozott.
Verseivel először 1968-ban jelentkezett az 
ifjúsági sajtóban. 1970-ben meghívták a fiatal 
jugoszláv költők Verbászon megrendezett 
országos fesztiváljára.
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FEGYVEREM  K É SZ E N LÉT B EN

A fegyverem készenlétben.
Várok és figyelek.
Figyelem az idegek rezdülését, 
a gondolat lüktetését is figyelem: 
mit árult el magáról a 
a világ, 
a test,
vagy akár a fémek korróziója. 
Várok és figyelek.
A tüdő zörgése jut fel 
agyamig, a vér morajlása 
tölti ki a csöndöt, 
a formát, mi köröttem él.

Furcsa. Egész délelőtt 
az Írásra gondoltam, 
és vers-hullámokat jelzett 
idegradarom is, aztán -  
elaludtam. Most várok. 
Fegyverem készenlétben. 
Figyelem az idegek rezdülését, 
ám minden nyugodt, 
csak a tüdő bolyhai zörögnek 
és a vér zubog 
egyre erősebben.





FÖLÖTTÜNK AZ ÉG





FÖ LÖ TTÜ N K AZ ÉG

1.

Nyakkendő-bokron a szellő 
lihegve megpihen, 
add a kezed testvér, 
búcsúzzunk sebtiben.



Az ég, a föld 
már messzi tőlem 
túl megyek a 
földi égen

hangosan ver a 
szívem.



Áttör a fény 
a fik alatt 
por-kristály lepi 
az álmodat

jobbulást ne várj.



(öreg a tanyán)

Rövid a gyertya 
kormos a félfa -  
ágyadnál senki se áll.



( Katóddal)
Hornyik Miklósnak

Nedves gatyáink száradnak 
kötélre két ujjal csípve 
csapkod a gőz 
és fúj a szél 
estére kikötünk végre.

Nevünket már-már elfeledtük 
remegve nem vágyunk hírre 
asszonyt ha látunk 
csak arra kell
izgalmunk ne fűljön vízbe.



Az útnak vége már, pajtás, 
ne keresd a társalgást 
elindító ötletet: 
szakadt-golyó buszjegyet.

Elsőnek a nénik lépjenek le 
tartásuk én-megjártam büszkeségével, 
s te, szóltam-volna-kedvem-nem-volt 
öntelt mosolyával.

Az útnak vége, pajtás.
A jegyet mindenesetre 
szemeteskosárba pöcköld 
vagy hát vidd föl: láttamoztasd.



IDŐ

A házunkban 
öt vagy hány 
óra jár.
Mind más-más 
időt mutat, 
mind az
arcomon hagyja 
árnyékát.



GÖRÖG TÁ J GYÜM ÖLCSÖSSEL

Szilva.
A réten
faltörőkos
legelész.



EG Y ED Ü L

Elfordulunk ettől, attól. 
Csinálgatunk ezt, azt, 
aztán a többit is odahagyjuk 
és elsétálunk hátra.

Olyan mintha megtalálnánk, 
leülünk végül is némán. 
Előttünk, mögöttünk 
csüngő árnyék: 
létrafok a szénán.



JÚ LIU S

Galambos pék háza fölött 
ég a nyár.
Durrognak a cserepek, 
mint csirregő verebek 
szállnak már.

Hiába a buzgalom, 
nehéz lánggal ég a domb is, 
fürge pörnye száll.



T Á J, KO TLÁ V A L

Téglákon erezett árnyék, 
akár egy sötétkék tájkép 
szigorú keretbe ibgva. 
Tél van. Fagyosan 
koccan a kotla.



FÜST

Sorban a fák: 
ezüst sugár.
A tél is itt van, 
nincs senki már.

Lehullt az ősz, 
a lomb kihűlt.
S élesen a fák közül: 
ezüst sugár.



K E L E  M ÁTÉ

Aj Kele Máté, aj Kele Máté, 
lettél volna magadért, 
voltál az anyádért.

Aj hosszú brokátba csavarták testedet. 
Aj vértes mintákba hímezték testedet.

Aj Kele Máté, aj Kele Máté, 
ki ismer tégedet?



BALASSI V ITÉZ EI

Üdvösség vitézek 
Üdvösség tinéktek 
Kard-hosszú kezetek 
Égnek emeljétek 
Gyöngylombú fejetek 
A földre szegjétek 
A földre szegjétek



M EGTÖ RT APA BA LLA D ÁJA

Kösd fel, fiam, 
kösd fel
ragyogó kardodat; 
kösd fel, fiam, 
kösd fel
fenenagy kardodat.

Ma jő az ellenség, 
ma jő
virradatkor, 
buzogány karja majd 
morgó széllel 
tombol.

Seb-szavak hullanak 
érces
csillaníssal.
Vágj közibük, fiam, 
légy erősebb 
nálam.



AUGUSZTUS

Ében szárad, 
ága töredezik. 
Csendesen járj 
hulló csillagok közt; 
poros csizmád 
hallkan töröld fűbe, 
haza ne menj 
nehéz tekintettel. 
Haza ne menj, 
szemed kiszikkadva, 
csillag pora 
tapad a sarkadra.



JU H Á SZ GYULA ARCKÉPE M ELLÉ

Húzd csak magad meg a földben, 
jajos Gyula, ne törj elő.
Sírd csak magadat halottra,
Annát a sírban sem lelő.

Bánat voltál magadnak is, 
csont-tarlókon szálltál a sírig. 
Féltél, jaj, félhet is az ember, 
a lélek maga lett itt a kő.



PILLANAT

Feladtam érted éveket, 
utcákon kószálok éjjel. 
Szorítsd fejedet váltamhoz. 
Kék kalap úszik az égen.



SZERELM ES V ERSTÖ RED ÉK  
MÁRIÁNAK

Ti fák, ti erdők! 
Lombhullatók 
és tűlevelűk, 
zúgjatok az 
ablak alatt, 
szeretőmnek 
szíve alatt, 
2úgjatok, hogy 
szeressen már 
(oly szomorú 
volt ez a nyár). 
Ébresztgetőm 
legyen szája, 
hazám karja, 
szeme, ágya.



K É T E L Y

örülsz?
A csövek 
öntözőrózsája 
kinyílik szódra, 
s röppenni kezdenek 
a magvak.
Örülsz-e, 
ha magamnak 
mondalak ?



KAPCSOLATAINK FELBOM LÁSA

Kedvesem, 
érzem illatod, 
most lökte felém 
a földgáz.
Érzem
feszülő homlokod, 
a robbanás 
téged is föltár.
Ne félj, 
nem foglak 
megölni: 
már csak 
fényesebb 
tél jő.



VÁLTOZÁS

Megtörni, 
megtörni végül. 
Leülni, 
nevetni, 
készül
már névjegyünk.



BÚCSÚ K É T  VÁROSTÓL

(A  kisebbtől)

Tulajdonképp nem búcsú -  
rángás: ökrendezés, 
mely minden reggel kísért. 
Ledobom a zsíros, elnyűtt inget. 
Félmeztelen -  magam küszöbén.

(A  nagyabbtól)

Végre megbizonyosodtam 
(csak semmi szépítés I), 
nem Bábele ez a jelennek 
és nem is májusfája.
Hát hagyjatok már kettesben 
önmagámmal.





HARC A DAGÁLLYAL





MADÁRIJ ESZTŐ

Szerte a színtelen égen 
hordákba verődött varjak 
vonulása.
S te, aki nem tártad ki 
képzeleted, felszisszensz. 
Kezedben elnyűtt ing 
és pálca. Ám hadd most 
a kertelést:
térj be egy pohárkára.



MEGFORDULOK, JOBBAN LÁSSALAK

Itt versek születnek
gyermek-
és versszületésről.
Itt japánkertek készülnek 
kiégett gyomból. 
Megfordulok már, 
jobban lássalak, 
úgy eltűntél 
a másolat között, 
te köznapi fűszál.



TANULMÁNYVERS MAGAMÉRT

Élj könnyedén.
Ne bújj a távoli égbe; 
a zsákok közt ne reszkess, 
hallgat a messze, nem hí 
és nem húzza ki nyúlánk derekát. 
Gondolj magadra.
A hókaparók groteszk bukfencet 
vetnek és elnyeli őket a hóvihar.
Ez is költészet, ha süppedő is, 
mert mért kellene mindig 
törlőgumikkal maszatolni 
az apró tévedéseket, melyek 
kisebb-nagyobb nyomtávról 
mégiscsak minket, és csakis minket 
jellemeznek.
Hadd a pusztulást.
Akarj merészebbet.



MÁRCIUS 15

Gólyái -  s rohantunk végig az utcán, 
legalább piros lábát lássuk a tavasznak. 
Gólya! -  üvöltöttük, az asszonyok 
szoknyájukat összekapva, 
fehérren rebbentek ki, megnézni, 
mit követtünk el már megint.



KÖSZÖNTŐ

Elröppent kezemből a tavasz, 
kiröppent messze a földekre, 
felborzolni a búzát, 
tovalökni a fecskéket, 
amelyek itt légygolyót nyeltek. 
Összetört fény sebezte szárnyaikba 
botlunk lépésről lépésre.

Lökd tovább a verset is, szellő, 
lökd ki hullámzó nádas fölé, 
lökd túl szürke fecskék jajongásán, 
túl temetők könny-verejtékén, 
halálmadár vijjogásán.
Öntsön acél-emberekbe 
gyöngyözve csorgó aranybort.

Csapd a fűhöz, 
csapd a nádhoz.
Kapd fel újra, s vidd tovább: 
gyújtson erdőt, 
törjön nádast.
Kapd fel újra s tovább, további 
Döntsön falat 
rázzon rácsot, 
zúzza össze magát, 
ömöljön ki habzó vére.
Kapd fel, vérét s vidd, 
vidd tovább.



VERS A TÁRSASJÁTÉKRÓL

(Váltogat a „Földieper és a pér” témájára)

Olvassátok hangosan
és egyszerre mondjátok:
galagala tumbárum galagala tumbárum
Először szobában próbáljátok
lassan gyorsan lassan hosszan
gyorsan röviden gyorsan
rántsátok fel az ajtót
(mondom csak úgy érdemes
ha egyszerre csináljátok
mondjuk pontosan tíz órakor)
hirtelen ugorjatok ki
és rohanjatok az utcára
(akik már előzőleg is kinn voltak
azok le-föl sétálva mondogassák:
galagala tumbárum galagala tumbárum
a kiözönlő tömeg láttán kiabálják:
galagala tumbárum galagala tumbárum)
amint kiértek
a kinnlevők már ordítanak 
s ahogy belőlük kifogy a szusz 
kezdjétek: 
galagala tumbárum 
galagala tumbárum 
galagala tumbárum 
galagalagalagalagalatumbárum 
utána pedig 
tumbárum tumbárum 
galagala
ebben a morajban
emeljétek kezetek a fejetek fölé
és vonuljatok a márványházak elé



állandóan váltva egymást 
gala tűm 
gala tűm 
galagala tűm tűm
ügyeljetek arra hogy egyszerre csináljátok 
csak így érhettek el hatást 
ajtónyikorgásra ne ügyeljetek 
ha puskáznak rátok 
erősítsétek hangotokat 
hogy elnyomhassátok a kerepelést.
Sokáig elhúzódhat 
de ha kitartatok 
megnyeritek a partit.
Fel hát!



SZOBOR A FÁK KÖZÖTT

Gonddá hűlik a szeretet, 
sovánnyá, fekete szeművé 
és komor szakállúvá.

Elhalnak újjaimban a sejtek 
s rideg csillagokká lesznek a szemek, 
durva posztóvá a szavak.

Nem dicsérhetlek már, megváltó, 
és jóságodban, erősségedben sem 
bizhatok. Voltál, 
s pillanatig tán voltál is, 
most már nevetem, mire alapoztál.

Gonddá hűlik a szeretet, 
sovánnyá és fekete szeművé, 
mint József Attila 
boldogságának kontrasztja, 
mellyel megvétetett Európa 
és kegyetlenül megformáltatott 
bronzban és márványban.



A BOLDOGSÁG LEÍRÁSA

Láncok csörögnek.
Éj lepte meg a várost, 
az éj, mit mindenki várt.
Csodát tehet még ez is. 
Megkondulnak az eső-harangok. 
Kopasztott tyúk 
szedegeti tollát,
a vendégek sétálni kénytelenek. 
Joachim K. fölemeli ujját 
a vétel örömére 
az adás örömére.
Láncok csörögnek.
A kéz gazdát cserél.



MESSZI FÉNY

És szirénák hiába szólnak, 
nincs már semmi rend, 
patakzó szüggyel az utak megszakadnak, 
tótágas grimaszokat pöttyintenek az autók: 
a ráébredés eredeti.

Hömpölygés lök tovább habos törmelékkel, 
libegőn, mint többször foltozott fazekunkat, 
melybe árbocrudnak tettük a félrekopott fakanalat, 
így forogsz,
meg-megakadva az iszapba csontosodott gallyakba. 
Apró rezzenés, ici-pici megtorpanás mindkét részről, 
talán vissza is fordulnál, talán le is merülnél, 
hogy megrúg hátulról egy hullám, 
megserdülsz, himbálózva előre-hátra vánszorogsz. 
Kongatnak újabb és újabb ágsercenések.

Hallod a zúgást, a karistolásokat is érzed magadon, 
és drótozott-fótozott fazekunk is amott, 
a kertalji olajfák kuszáit ágaiban, 
pirospöttyösen, az újrateremtésre vár.



A LÉPCSŐN MEGPIHENVE

A szó lehűlt s lehűlt az idő is.
Ki hallgat már a szóra bizakodva? 
Stílusba fojtják el a lényeget: 
mindegy kiért s miért szállunk síkra, 
nagy fákban laknak a seregélyek.

A szó lehűlt s lehűlt az idő is. 
Sötétkamrákban nagyítólencsék fénye. 
Dárius kincsét most a némák bírják, 
vagy azok se.

A szó lehűlt s lehűlt az idő is. 
Óvatosan szárad a barackmag. 
összehordtunk hetet-havat szépen 
akár egy költeményt, 
és csendesen várunk önmagunkra, 
magunkkal lépést tartó korra 
a múlt idő kopott küszöbén.



ALÁMERÜLÉS

Fölöttünk az ég 
és
higgadtak vagyunk, 
akár a merülő sziklák 
vagy jéghegyek, 
és magunkért sem 
teszünk már semmit: 
csak nézzük, 
nézzük 
a távolodó 
eget.



ÖREGSZEM

Egészen egyszerű a dolog 
és mégsem egyszerű: 
egyedül vagyok 
mint annyi más, 
de nem érdekelnek 
az elnyűtt bélyegek, szalvéták, 
régi pénzek sem érdekelnek 
(az újból van kevés 
egyre inkább)

Egészen egyszerű a dolog, 
és mégsem egyszerű: 
öregszem.
Ezért e közömbös 
hallgatás?
A lámpák kialszanak 
és összeomlik a világ: 
felveszi ötödik 
dimenzióját.
Miért is 
csodálkoznál?



EGY VADÁSZ NAPLÓJÁBÓL

Vadra lestünk.
Minket a vad lesett,
Egyszer csak egy madár 
árnyéka ránk esett. 
Ránéztünk.
Mindez irgalmadan.
A tél elöl menekülő karvaly 
egeret űz.
Szeme ide-oda koppan 
szikrázik, fénylik 
a magasban.
Kereng,
lecsap.
Nem tudja még: 
zsákmányával együtt 
e ráfutó
felhőkristályba fagy.



LOMHA MADARAK

Szárnya a földön
végigkurrog,
feszes csőrében a húrok
visszafojtják
a hangokat.

Hatalmát ők 
a feszült síknak, 
bár csőrük mindig hegyesebb, 
egyre felejtik.
Kipereg szemükből a homok. 

Szárnyuk éles utat hagy.



GÖRÖG VIDÉK

Védd magad,
védd magad borostyánkővel, 
hullámzó hangfallal vedd magad körül; 
tornázd át magadat a csöndbe, 
a völgybe,
hol önmagát szépíti a nyáj.

Hol önmagát szépíti a nyáj, 
a völgyben a napfény zöldell, 
de távolabb a szem 
romos falakra döbben.

A fűben szanaszét szobrok, 
torzók hevernek 
és a napszak kékjében 
csillagport szór ránk az ég.

A fűben szerteszét torzók.
Melléjük fekszem.
Lassan ránk borul az ég.
Hallgatom, 
hogyan öregszem.



HARC A DAGÁLLYAL

A délelőtt még elmúlik kószálással, 
a délután napozással 
a sziklák tövén.
A madarak is így ívelik át 
a tengert és csak a diagram 
lágy görbéje marad a képen.
(Ez itt a július emléke, 
a júliusé hetvennégyből.)
Elpusztulnak a sós illatok 
vagy most válnak érdesebbé?
Csak biztos erővel győzhető le a dagály -  
kutatok barátom szavai közt.
Nem leszek hát elnéző, mint e 
beözönlő víz sem az 
a megkésett fürdözőkkel, 
gondtalanul magukra hagyott 
hajókkal, csónakokkal.
Nyelvem hegyén ánizsmagmorzsát 
érzek, apró kavicsokat.
Honnan e tömény ízlövedék, 
mi belé hasít (oly élesen és ijesztően) 
e fehérre mosott éjszakába.
És megjött a dagály.
Lassan, észrevétlen.
Először láttam megnőni a tengert. 
Morajlott, és hörgött, 
dobálta a testét, mint fuldokló, 
ki nem kap levegőt.
Bámultam e régi, nagyon régi
törvényt, s hallgattam,
mint ki nem remél. Kapaszkodtam



a semmi gyökerébe: kagyló koppant 
a part szegélyén.
Megtört végül 
az egyenetlen küzdés.
S mélyen, bent a vízen 
éles fénnyel állt 
az őrtorony.



HULLÁMTÖRÉS





Kőtörmeléket ráz a szél, 
imádkozni kezd a vidék s retteg, 
valahányszor nagyobbat csörren az ablak; 
szemükkel keresik egymás kezét, 
és kanál sem pisszen a tálban.

A hegyekből lassan a faluba érek.
Láncra vert kutyák csaholnak felém, 
fogaik közt ott csillog még az éjszakai 
hold egy-egy darabja ingerlőn, 
akár a szoknyák alól kivillanó 
térdek melege, melyet a víz hulláma 
nyaldos még forróbra, föl-fölcsapva a 
combig s tovább.

Fölemelem hát a tengert, 
lássuk a nap árnyékát mélyre zuhanni, a szoknyák alá, 
még mélyebbre -  egészen a feledésig.

Süldő fák övezik a 
partot, szeretkezve a sós széllel, mely mind jobban 
elvegyül közöttük, már-már felismerhetetlen a 
kavarodásban s nem tudni, melyikük teszi fehérré 
a partot meg a házakat, a házak árnyékát annyira, 
hogy szemöldökünkről nem győzzük törölni az izzadságot 
és a leülepedő sót.

Mindez lehetne persze véletlen 
vagy a véletlennek egy gesztusa, mely körültekintő 
alapossággal végzi napról napra ugyanazt a feledhetetlen 
élményt, amit csak a túlzott kávéfogyasztás tud 
egyes részleteiben néha felidézni.

Mindaz, mi látható,



múlandó is; hovatovább a rohamosztagok, melyeknek létezése 
az ember létezésével áll összefüggésben, és bár 
a gyorssegély-nyújtásban alkalmatlanok, 
a növényvilág kioktatásában elkerülhetetlenek.

Mindenesetre a hangszerüzletek lassú ütemeiről, 
a zeneműbarátok kiadójáról kéne szót ejteni vagy a 
nevető-automatákról, a nevető-automaták hasznosságáról 
vagy látószögünkről, mely algák és moszatok 
harmonikaszó-kúszását követi a mészkősziklán, 
és esteledik.

A tenger elringatja a csónakokat, 
halászok hangját csapja a parthoz, amint hálóikat húzzák 
nekiiramodva, megfeledkezve az ezüst szardellák 
csapkodásáról, melyeknek csillogását tükrözi a víz 
egész augusztusban, amikor legszebbek 
a páfrányok levelei.

Most kéne leugrani a szikláról, 
hová még 1909-ben másztunk Kassákot követve.

Kiüríteni
a faliszekrényeket, a százlábúak menedékét összezúzni, 
és félálomba hullajtani mindazt, mi megtarthat 
bennünket itt e helyen,

és havasi gyopárként ékelődni 
szakadékok fölé, mert a költők legnagyobbja 
ez a virág.

Füst száll a fák közül. Emelkednek a tenger 
olajfoltjai, kimossák közülünk a homokvárakat 
és akár érzékeny fotópapíron,
hullám-negatívok gyűrődnek, kvarc csillogása szurkál 
felénk hegyes tű-fénnyel, hogy belébarnulunk, belé- 
feketedünk fájó szemekkel, s hangunkból kagylók csörrennek 
olykor,

ha megszólalunk.



Lerakódik az idő és csákányozzák 
a márvány tömböket. Beszakadt mellű hegyek figyelnek a 
hangok felé.

Leoldott saruival egy kolostor,
mélyen a hegyek között,

létezésébe hullva mereng.
Átformált tériszonyok. 

Velőig hatol a vízpor és hámiik a vakolat. Ez mind már 
a végítélet.

Süppedő partjain járok a szélnek.
Szigetek úsznak 

felém, szigetek teknősbéka-tojással megrakottan, szigetek 
garmadával a kék erezetű fákkal és felhőbe hulló 
madárseregekkel.

Már csak a varangyok hiánya feltűnő, a 
varangyoké, amint húsos országutakon vedlik bőrüket 
kinyújtózva, kiszáradva, s szétpattant palotaszemeiken 
megtörik a fény, szegletes ívet vonva szakadékok fölé.

Mennyire elfeledjük egymás hangját. Szálanként tűnik el a 
zajban, zsongásban, mely testből fakad és testet tör, ha 
kék is, akár cserzett birkabőr hetivásárok előtt.
A sejtés marad csak reszketőn: túl későn kezdtem élni, 
túl korán váltottuk meg egymástól magunkat.

Bánom is én,
hogy a zergék most délebbre vonulnak zöld után, keresvén 
maguknak vezért, mely büszkébb a többinél, és felkiáltóbban 
egyikük se tud messzire látni.

A sok herce-hurcát végtére is 
megelégli az ember. Perselyét a szélnek kitárja -  ha van 
még rá idény -  és szeme emlékekről, mandulafákról a 
mélységekre esik.

Az önkifejezés 
oda zuhan, hol erősebb sodrása van az árnak és 
nem látni Granada májfoltjait sem a naptól vagy 
Lorca lángoló nyelvétől, sodródó cédrussal övezve.



Feszesen tartja magát a domb, s zöldebb a zöld éjjel.
Ilyenkor indul mélyre a gyökér, rések és hasadékok között 
ernyedten, lefelé kapaszkodón.

II.

Nézzünk most mélyebbre a szónál, a gyökér-ideg lassú 
robbanásain túljutva, elfáradva a gyors ütemű képzelet-valótól, 
a szócsokrok gondos válogatásától nőinév ünnepén.

Beárnyékolják szemünket a felhők, és sirályok feszítik 
szárnyukat fölénk: kiszolgáltatnak önmagunknak.

A tévelygők
világa ez, a tévelygőké, kik képtelenek már 
egybetartani gondolataikat, elveszítve minden szálat, 
mely kötött még valaha a szóhoz. A legkisebb részecskékre 
hulltunk, s a természet törvénye szerint forgunk önmagunk 
körül vagy csapódunk ide-oda. így lettünk teljesek, 
végzetszerűen -  mondom, hogy megtaláljam biztonságomat, 
mely máskor védekezőn tör föl a kétségbeesés 
szabályosságával.

A félelmen túl vagyunk már, túl a bizonytalanban. 
Lassan rovom a sorokat. Nem tudom, eljutnak-e hozzád vagy 
sziklához csapódva elporladnak a vízben.

Néha sikoly keltette 
hullám ragad magával, nekiiramodva sodor egy ideig, aztán 
semmi. Kék, kék, kék folt köröttem. Néhányan még látjuk 
egymást. Ki tudja meddig?

Idő- és tájérzékünket elveszítettük* 
bár nem sokra mennénk vele itt, a tajtékzó, sómarta vizeken, 
akkor sem tudnánk, úgy sem, hová sodródunk 
és megéljük-e egyáltalán.

Olykor új arcok tűnnek fel 
(előttünk-e? szemünk előtti), majd eltünteti őket a hullám, 
régi, ismerős arcokat sodorva közelünkbe.



Számlálhatatlan, 
bizony számlálhatatlan, mennyien vagyunk önmagunkra

hagyva;
a naptól és helyzetünktől, avagy a mindenáron megmaradásra 
szűkült gondolattól függően,

pillanatról pillanatra változik
színünk.

Kínzatások ezer változatát, mintsem a bizonytalan 
életre ítéltséget.

íme, farönk-rostokról lefordult gyermekek 
pukkadnak és zöld, hínáros torpedókként robbannak, keser

nyés
kékséget csapva mellettünk vagy tőlünk távolabb. (Kalapom 
megtelt könnyel, mért késleltetjük hát a mulandót?)

Lehűlt az idő. 
Távolról a szél kagylók csörgését kiséri. A hullámok 
magas és mély hangrendilleszkedéséből ítélve bizonyosan 
idősíkot törtünk át. Nyilvánvaló hát, valamihez viszonyítva 
közeledünk vagy távolodunk.

Elrongyolódva, már csak önmagámra 
figyelek. Ne higgyetek a selypítőknek -  a víz árnyékot vet 
az idegekre. Az égről visszahullnak a jajszók, akár a 
látásra nehezedő napsugárszemcsék. Egy-egy agy sejt hullik ki 
sisteregve mind sűrűbben, szaporítva a holtakat, határtalanul, 
megfékezhetetlenül.

Egyedül hagytam, vénen és vadul.
Igaz, nőmhöz nemigen szóltam már, csak szemünk találkozott 
ritkán, kocsonyásán megremegve a gondolatra, melyikünk is 
tűnik el előbb. Aztán egy üresen maradt hely. -  
Elpusztulunk -  szóltam -, látod, egyenként, s szemem 
nyilván örökre kifakult. Nincs már kin lemérnem fájdalmamat, 
nézésem súlyát, öregségemet. A mozdonyok nyilván most 
bőgnek értünk, ám hajó se jön, gyékény se úszik felém, hogy 
elterülhetnék kihányni, mi megmaradt még belőlem, ha 
maradt még belőlem, és hallgatni, hallgatni 
sziklák bölcsességével. Sziklák, képzeletkopár sziklák,



melyek visszalökik hullámait a szónak, jajnak, és nem engedik, 
nem engedik korhadó, biztos-fogódzómat partra, és 
hánykolódom a só-keserű, az epe-keserű éjben, kékben. 
Köröttem papírtekercsek szólongatják a holtakat, 
a száj nélkülieket, a test nélkülieket, kik a mélységeket 
mérik széltében-hosszában, hogy szigonytalan szemükkel 
áttörhessék a reménytelen élc-gyűrűket.

A korhadt fa szaga már 
szagom. Nyelvem spongyaként tapad szájpadlásomhoz és 
ősz sóhajfonalak húzódnak belőlem szakadatlan, végelátha

tatlan
kigyóznak utánam s köröttem a szélmozgással, beléakadva 
élők és holtak föl-föltűnő hintamozgásába.

Ezek a szálak, 
ezek tartanak össze bennünket már végérvényesen. 
Ideghuzalként vonaglanak közöttünk a mentőöv-szálak, 
e kapcsolatteremtő-szálak, a múlt és jövő ideghuzalai, 
ájultságébresztő dőltbetű-szövétnekek, társtalanság megdőlt 
vitorlásai úsznak, kavarognak köröttem, és fejtődik 
belőlem a sóhaj, fehéren lobog utánam a sós szélben, 
hullámok emelkedését követve, klsértőn, biztatón fejtődik, 
fejtődik belőlem az ősz sóhaj-fonál, húzza az élők és 
holtak hintamozgása, körülfogva élők és holtak hintamozgá

sát.
Felkiáltójel-kezek, elsárgult, erőtlen ujjak lendülnek 
utána kacsosan, ájult kétségbeeséssel, és ez még jelenthet 
valamit a sártenger, a zöld, beesett szemű tenger, a kék, 
kék, kék gyapothabos tenger muszlin felszínén.

Fölemelt tekintetek árnyéka süllyed, merül a fene-mélységbe, 
halakat, moszatokat nyomva maga alá, árnyéksíkba préselve 
őket. Ki tudja, velünk mi lesz? Ki tudja?

A nap egyenlő
időközökben jelenik meg fölöttünk.



Sirályok éles jajgatása 
jelzi — itt pusztulunk el észrevétlen. Józan értelmével 
tör rám a gond: a föld kerek, a tenger végtelen, éget a só, 
még látom az eget.
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