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SZÉLVONALAK





BILINCS

Celofánpapírként törik bennem 
nem-szakadva őrlődik 
pillanatokra az idő 
a régi épületekre 
sötét ujjnyomok ragadnak

számok karikáin át 
beengedem az éjszakát az ablakon

szűkölve nyúlok el a sablon-hold alatt 
vasbilincs és celofánpapír sátrában 
esténként penészes terméssé vedlem magam 
reggelig betakarózom a celofán-léttel 
ma még betakarózom
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ÚJVIDÉK

keletnyugati kéményekről 
szélkakasok kiabálnak 
fellengzős erővel

a nap szemhéjainak sorvezetőin tapogatózik a lét 
a szél pedig alantas gúnnyal radírozza 
mindennapi kulisszáinkat

szétomlik az idő is
tüsszentések porcsomóiba temetkezett az üvegház-lét

kevély templomtornyok bűzös tövén
vonítás hever el éjszakánként
a csuklókon vérvirágok túlzásai oszlanak
és közönyös más-rózsák vigyorognak a virágágyásokban
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ÁLOM AZ ERDŐRŐL

fekete  bokrok késelik az eget

szétszakadt szemű baglyok az ágak között 
borotvapamaccsá aszalódott nyulak a bokorban 
a tér csak egy egyenes folyosó velem és nélkülem 
egy kocka egy tér az itt és most-ra leszűkítve

az erdő évezredes fáin göröngy-keményedések 
kuvikok csőr-éle énekel bennem és velem 
az erdő útja szemem nyílásával reggel kitárul 
merev mélyű tükör-szín 
az erdő-zöld nekem

a dörrenésben
megérkezik a képbe az idő -  
ellenem nélkülem
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ÉVA IKONJA

borgőzös tollakat hullajtott felé az éjszaka
-  átszivárogtak a folyosó falán
meglapultak a mélyedésekben
majd férgekként lepték el testét
zsinegen lóbálta a földgolyó körhintája
elszakadt hintaszálai közt tollgombóc-madarat ringatott

10



LEVÉLTÖREDÉK

kedves Kapitány
kint -  azt írom igenis azt írom -
kurva hideg van
ki kell mennem az udvarra igenis 
ki kell rohannom gondoltam
-  de megakadtam 
kint a kapuban

kurva hideg volt

azóta állandóan csak 
elindulok és megakadok 
elindulok és megakadok 
elindulok 
és
megakadok 
mert megcsúsztam 
az aznapi kurva hideg 
éjjeli jégen
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RÉSZLET

3. pillanat mint a törött szemüveg 
önmagába tükröződve 
magába zuhantan létezik

széthasadt tudatában
részekre oszlanak és vakufénnyel villannak 
a még-igazi emberek szemei

mély-nyugodt gúny 
és megvetés süt 
az üvegszemekből

nagyon-nagyon mindegy 
a törés fájdalma
egy hasadásnyi vér-barázda csak

szétforgácsolódott neszek 
a pillanat felejtésén túl
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UTÓLAG

Törékeny tündér az emlékezet, 
halvány, alakítható fény, 
amely a házcserepek alá bekúszva 
megnemesíti a sötétszürke romokat.

Szeretnék önző lenni, 
és szeretnék vacogni a sötéttől. 
Szeretném tudni, hogy 
értem van a világ.
Szeretnék kinevetni és 
gúnyolódni tudni.

De nem szeretném hinni,
hogy a föld megbocsátásában fekvő
csontoknak célja
okulásunk
mindabból,
ami történt.

Törékeny bogár az emlék.
A rátaposás és a félresöprés 
eltakarja maradványait, 
és esetenként más bogár-emlékek 
hasonló feledésére jogosít. -
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Csak az álom-másolat tép néha
belőlünk hamis képeket
együttérzésről,
szeretetről
és igazságos harcról.
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A RENDSZER





AGY

I l l ifé le  ön-harc
miféle Rendszer ez
miféle körkörösség
miféle lehetőség
és miféle hiány
miféle álom-tárház
miféle csillogás
miféle cső-út
miféle kör-mocsár
miféle örök magány vagy megoldás
a Rendszer megismételhetetlen anyaga és titka

miféle hiba 
keletkezett
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ISTENKÉP

clbban a pillanatban amikor
a Rendszer keletkezett
még lehetséges volt a hiba is
abban a pillanatban
amikor az ég jó-rossz pólusai
szétváltak az időben
abban a pillanatban lehetséges volt
a tisztánlátás is -
a gúny és erőszak értelmetlen volt

aztán a Rendszeralkotó örökre elaludt 
mert félt az unalomtól 
amely szétrohasztotta volna őt 
az ember-bábok süppedt életének 
egymásutániságát nézegetve

-  hibernált Isten egy jéghegy csúcsán meditálva -
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A RENDSZER TÖKÉLETESSÉGE

3. Rendszer tautológia 
amely önmagával szélesedik

a Rendszer teremtésének gondolata 
felismerhető a születésről

a fogalmak gyártása a Rendszerben
egyenlő a fogalmak tagadásának lehetőségével
a fogalmak szinteken és ellenszinteken értelmezhetők

ezáltal a Rendszerben a hiba lehetősége véges 
és elkerülhetetlen 
tehát mégis végtelen

a hibákon túl a tudás lehetősége
nagyon sokszor a fájdalommal egyenlő (tapasztalat?)

a felsoroltak egy tökéletes és stabil emberi Rendszer 
tökéletességét definiálják
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TISZTÁNLÁTÁS ÉS SEBESSÉG

feszültség a végsőkig 
a kéz görcse a kéz előtt 
ugyanennek kémiai képlete 
vagy tévésztorija

fuldokolva rohanunk a lépcsőn 
szemben az autósztrádákon 
autó-négylábúk lihegnek 
agyam falának ütődnek a fékcsikorgások 
és kiválasztódnak orromon keresztül

most csak a rohanás ösztöne él bennem 
és a tudat
hogy egyszer vége lesz
és csak ez a tanulság
mert a Rendszerben sohasem volt
más megismerhető igazság
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SIRALOM

l l a  egy ismeretlen úton 
(lásd: Rendszer) 
valaki eléggé fél
és eléggé értelmetlennek vél mindent -  
egy másvalaki akivel ekkor találkozik 
titokzatos illetve furcsa körülmények között 
meghozhatja
az agyunkra könnyen illeszthető 
várt megoldást
s könnyen megváltó-jelképpé válhat -  
ikonját lefestik 
szobrát lerajzolják

érdemes ilyenkor tudni 
hogy félelmeinket most 
az ő alakjában 
fogjuk viszontlátni
-  és követni fogjuk minden mozdulatát 
amely tökéletes homályossága 
és kíméletlensége által 
porba dagasztja és megöli 
saját jelentéktelenségünket
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KÖVIRÓZSA

Hégyszögletes levelű kövirózsa 
a kövek között 
körkörös nemtudás 
a leveleken mint 
a
pókhálóminta

mintha szalagnyi erőterek 
ragadnának rám a levegőből 
nem értem még mindig nem értem 
a Rendszert
a kötöttségek és szabadulások 
a menekülések és szembesülések 
erdején túl 
egymagam vagyok 
velem szemben 
a korlátok amelyek alakítanak 
hamarosan már a legnagyobb jóindulattal 
sem lesznek szépnek mondhatók

emelj ki mélységeimből 
gyilkos napfény 
rózsává nevelj engem
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BETEGSÉG

fehér köveken 
kapaszkodom 
az ég felé
egyszervolt hegyek oldalán 
betegség 
a sivárság
szinte-öklendezése és az idő múlásának 
összevissza távirányítása 
mint a közlekedési táblák átirányítása 
ellenkező irányba gondolatban

most ennyi vagyok

egy rossz téves vagy hiábavaló gondolat a Rendszerben
életem csak ennyi
egy ágyrész
rab pillanatában
betegség
és hiány
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FÁJDALOM

most
a levegőt tépem fogammal 
maga alá temetne a Rendszer 
tulajdon számon keresztül 
kijutni szeretnék 
önmagámból
képkeret vagyok most mások rendszerében
szeretik egymást mert
mert nem akarják
ami most történik velem -
most mindegy
a boldogság karikáját definiálom
sötét kör-önmagam által
mint az ördöglakat egyik fele a másikat
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IDŐNYOMOK, ÚTJELZŐK

feszültség és feszület 
holt rózsa
Illés szekerének egyik abroncsa 
boszorkányok átka egy náddal bevont udvaron 
fagyimaradék az asztal alatt
rezeg a bokor benne magam és valaki akit nem ismerek
arc fej és szem kevert vonalai
nem-szó amit értek
sörnyom egy plakáton
elernyedt faggyú egy gyertya alján
P. amint visszaadja a pofont
amelyet sohasem kaptam tőle
büntetése annak akitől születtem én magam
érzi érzi ő is önmagában
ahol valamikor engem érzett
egy alakzat amely véletlenszerűen túlléphet az alakzaton 
kiszélesítve a fogalomkört a túllépés fogalmával 
a Rendszert a Rendszer tagadásával

robbanásnyi szúrás 
és rádöbbenés
hogy a képeken túl a Rendszer tagadását én is ismerem 

nem tudom megindokolni önmagam
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MEGÉRTÉS

8. Rendszer most tudatára ébred a Rendszernek -

már nem fél a sötéttől 
a rémektől és
az éjjeli kutyavonítástól a szemetesek tövén 
és attól hogy eltéved

mert nem lehet eltévedni

az ősi értelem most értelmet kap 
és ezáltal a keresés elveszíti értelmét
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TALÁLNI

látszólag különleges nap van 
a Rendszerkutató tudatára ébredt 
a Rendszer egy részének

nem bontja ki az üveg bort a polcon 
a székben ül és egyszerűen mosolyog

szeme üreg
mely fémes fénnyel süti ma be
a Rendszer határát
egyetlen ismeretlen boldog anyag
a föld halálra-keresett hasztalan vegyületei között

a nap nyomai mint ezüstgolyók tapadnak meg rajta

a Rendszerkutató most azt szeretné
hogy szeressék
őt és kicsinyes titkát
de halálfejek villannak rá
a végtelen űr és a véges föld szemétlerakatából
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ESŐLESŐ

Várjuk a jól ismert vihart 
amely eddig mindenkire lesújtott 
akit szerettünk
legyen így veled is gondolom megszokásból most

az elektromos kisülések a számítógépből
pattanásig feszítik a levegőt
-  két szupergyerek az elektromágneses hullámok
erdejében a lét peremére gondol -
most a kezemet a tiedre teszem
nehogy hozzám érj
mielőtt elvinne a villám

áldozat vagy áldozat te is
akkor feláldozlak most rögtön ha úgyis egyszer
fel kell áldozzalak -

közös a bűntudat
pedig mások tették
nem mi készítettük a Rendszert
és az is lehet hogy mi
sokkal jobban megcsináltuk volna

az ablak mint ólomkatona 
elállja a Rendszer 
két szabadulás-útjának 
a szerelemnek vagy a halálnak 
lehetőségét
a vihart vagy az oldódást
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SZENVEDÉLY KÉTFÉLEKÉPPEN

Cgybeolvadás 
felhőszakadás 
vödörrel öntött arany 
levakart ég 
rózsapenész
küszöbre cseppent szurok
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TISZTASÁG

6 n n e k  a versnek nincs értelme 
ezáltal csak egy félhang és nem is vers 
forró teásbögrék gőzfelhőinek csúcsán 
habszivacs az ég
és fényes az örök borotva és fénylő az örök fejsze 
lepillantó Istenem markában

reggel van

ma reggel csak azt szeretném 
ha mindig csak neked írhatnék 
ezáltal megtagadnék minden verset 
minden borotvát és minden fejszét
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BALLADA AZ ŐRÜLETRŐL

1.

clugusztus hat 
születésnapi átok
számolok kint s bent az Ablaktalan Ház körül

ez a lap üres marad

Ezerarcú szép a kezed csak ennyi 
volt egyszer egy őrültek iskolája

Ez a lap üres marad mint a faodú 
vagy mint a fűszál belseje

Ez a lap üresen marad Ezerarcú és néha már bolondul 
gyanítottam a
párhuzamos lét fantomfogalmát 

Ezerarcú gyönyörű a kezed

és ez a lap üres marad mint a kerekek zöreje a mély estéken 
és ez a lap üres marad mert erre csak egy őrült írhatna 
ez a lap üres marad mert sz ét m o s ó d  o m 
párhuzamos létek és vesszőnyi fák között 
ha

sa
dók mint a száraz narancsbél 

az őrültek korán halnak
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2.

valamikor a király udvarában
találtam egy rongyszőnyeget a király azt mondta dobjam el 
nem az
enyém nekem palást jár
szégyelljem magam nem tudok viselkedni

a rongyszőnyeg igenis az enyém volt ma már tudom 
de azt is elvették mert szürke volt és kopott 
és kicsi és csúnya

ez a lap érthetetlen mert minden emberi számítás szerint
ez legszebb lap a világon
de nem értem hogy mért üres
átszűröm ujjaimon a porcsomókat
és kibogozom önmagamat de mögöttem
sincs
üresen állok

3.

igenis
igenis Ezerarcú taníts
az alma az alma és nem bicikli
nagyon igazad volt és bekormoztam a kezem annyira
igazad volt
a biciklikeréknek semmi köze az alma kerekségéhez
a kamrától almaszagú biciklinek semmi köze
a biciklitártól bicikliszagú almához
volt egyszer egy őrültek iskolája
szétkattantak a lámpák az úton előttem mi köze is volt
ehhez az almának á nem az almának
fehér port láttam széthullani
cérna volna selyem volna mégis kifordulna
önmagától önmagából
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lehet hogy csak útpor vagy mész 
nem értek semmit 
volt egyszer egy őrültek iskolája 
fehér poros úttal

4.

fehér papírlap a föld mind teleírom 
tele akarom írni mind
a léptek belebetonozódnak az aszfaltba fehéren 
volt egyszer egy őrültek iskolája
a fal fehér és a padló mint a márvány a biliárdgolyók mint 
a fánkok hamarosan megsülnek vége nyert valaki

Hirosimát aznap bombázták amikor a bátyám született 
Castaneda kezéből kifutott a fa 
mert nem tudott fává változni

valamikor
szelídítettem magamnak egy fehér farkast hol a teste 
ugyan már
csak éppen elszaladt amikor meglátta az Ablaktalan Házat 
volt egyszer egy őrültek iskolája

5.

egy fényképen átugráltad a pocsolyákat 
volt valami köze

á nem volt semmi köze csak így történt 
a racionális anyádat mondtad Érosz és Psyché találó

gondolta G. 
és kiterítette a szalvétára a mákos kalácsot 
azzal az eső utáni földigiliszta-mosollyal

a tűz körül lila foltok 
G. krumplit sütött a kislányával 
belevéstem körmömet a tenyerembe és
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nem éreztem semmi fájdalmat 
egyáltalán semmit
kint és bent vagyok mindig másnak kell lenni 
az is én voltam és elhittem hogy nem vagyok az akinek fáj 
hogy az akinek fáj kívül van az Ablaktalan Házon 
kint és bent között így terültem szét

és az aki belevéste a kezemet a kezembe az az én 
és akibe belevésték a nyomot az nem vagyok 
nem fájt
Dosztojevszkij mellett és egy nőt képzeltetek az ágyra
gúnyoltátok Márquezt
A. szerint megjelent nektek az a nő
de tudtam hogy kiégett lámpakörték vannak a lépcsőház
végén és a nő szeme éppolyan mint ezek a lámpakörték
meg az üres lap idegen lyukas
soha nem tudtam mást csak azt hogy
Castaneda fájából faragtátok azt a nőt

6.

mesebeszéd 
meserendszer 
a mese ablaktalan 
elszaladt a farkas
Piroska egyáltalán nem hívta a vadászt
Piroska szeretett volna a farkassal menni Ezerarcú
ő írt is róla egy mesét de önkéntelenül hazudott

amikor kinéztem az ablakon egyszerre kint is voltam meg 
bent is
valakit láttam aki én voltam ez most hogy lehet 
kint és bent szétterülve kérdések között 
mókusok macskák farkasok 
nem tudok róluk mesét mondani 
mások belebuknak majd a meséimbe 
ahogy én a másokéba
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7.

valaki megőrült
az a nő a villanykörte-szemű
a körte burájában bent és kint
a kint és bent ruhaszárító kötelén száradt a teste
a szél szembepofázott és örvénybe zárta
kint vagy bent
cérna voltam selyem voltam kifordultam
ha nagyon szerettem volna elmenni a Gellért-hegyre az
Üveghegyre küldtek

és ez a lap üres marad

üres mint faodúk ezer hangja
háromszög-hangok háromszöget képező végtagok darabjaiban 
sose tudtam hogy ez a lap mért marad üresen 
valami köze van a vérhez 
a tolinak amit adtam neked 
á nem semmi
az őrültek korán halnak nevetséges erre sincs szabály

eltáncoltam a sziklaél széléig 
ki-be tekingetve magamból

8.

az ufók megint valami másról szóltak
reggel lett ufót láttál azt mondta tedd amit tenni kell és
én ki-bebuktam a
mondatok csuklójába szerinted azt mondta én most 
lenyúlom önmagamat
szorongattam a kezemben a sapkám mint amikor nem
vettek fel a
színiakadémiára vagy
amikor
lőttek
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9.

az ablak keretbe foglal egy darabot 
amin túl létezhet egy ufó 
vagy akár az a férfi (nő) 
aki
hit és meseválasztás kérdése

mindezen túl azonban
egy rabszolga holttesteket gyűjtött a réten
az Ablaktalan Ház előtt

néztem ahogy gyűjtötte gyűjtötte egyre 
fehér poros úton 
végtagok háromszögben 
cigaretta-vékonyak

augusztus hatodikén született a bátyám kiáltottam felé 
HAHOOOOO
igenis augusztus hatodikán született 
és Hirosima is akkor volt úgy bizony 
mégis HAHÓÓÓ 
nem akarok valamilyen lenni

lenni akarok
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GYERMEK

le ttél volna egy szám 
idegenrendészeti és földhöz kötött 
apádat-anyádat anyagiakba ájult félelem 
söpörte volna mindennap egymás ölébe 
rongyos tépázott napok által csípett-rágott 
ötszázasok sovány tejét-kenyerét ihattad volna 
hallgattad volna a főbérlők zsörtölődését 
lomtalanított botor bútorok közt bukdácsoltál volna 
korán érezhetted volna a más szagát kigőzölgő bútorokat 
a szegénységet, a Sorsot érezted volna 
a kiszolgáltatott levegővétel mindennapi keserű zamatát 
undort láttál volna a létben

nagyanyád rákjáról meséltem volna esti mesét
s tehetetlen böhöm házak közt
gyűlölettel és szeretettel tartoztál volna hozzám
majd valakihez testből testbe menekülve
a nyers erőszak korán fegyvereddé s gondolatoddá vált volna
árva és hontalan lettél volna a világban
szereteted bosszúvá számítássá
anyagi számolássá csüggedéssé és ürességgé
tette volna az idő

apád ordított volna 
s te nézted volna
amint rezzenéstől is félve gubbaszt anyád 
és visszaütne de engesztelve simogatja

szerettelek de gyűlöltelek volna 
saját tehetetlenségemként
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HANG NÉLKÜL

cikkor elfelejtettek mindent 
megrágták a paprikacsumát 
lerágták a csontokat 
a gyöngyházfényű porcot leszopogatták 
megrázták a pohárban csilingelő vizet 
és tocsogtak a tócsában a padlón

hang nélkül

megsimogatták a függönyvásznakat 
belefúrták fejüket párnába szagba 
illatba levegőbe
és a pirított kenyér világított a sötétben
hangtalan ígérte
hogy elmúlt
elmúlt
mindhalálig
és ünnep van
amikor nem szabad tombolni 
csak hallgatni hallgatni egyre

a túlfeszített idegek
hamis pengéssel rugóztak a mozdulatokon 
kiugorva megpendültek -  
és
zúzmara ülte meg az ablakokat 

hangtalan égvonal
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beszélni csak az érzésről lehet
-  az érzés az egyensúly megbillenése 
az agy-táj beláthatatlan pontjai felé -  
a jelenet hang nélkül játszódott 
mint az agy csendes mély kútjában 
ahol közöny és boldogság terem
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MEGNYUGVÁS

harm onika nyivákol 

maradj itt

vásárok népe nem nekem 
száguldás szele nem nekem 
halálos ugrás nem nekem

harmonika nyivákol 
maradj itt

kifestett sátrak nem nekem 
röptéri zsivaj nem nekem 
kifüstölt tudás nem nekem 
elszálló sikoly nem nekem

maradj itt
(harmonika nyivákol)
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SZÜLETÉS

gyarapodó anyag voltál 
a semmiből és néhány táplálékgalacsinból 
a csoda amelyet csak keveseknek jutott eszébe 
meghatározni vagy kirabolni

genetikai formula plusz fekete betűk

most elneveznek -  neved és életed lesz de 
egyelőre még alszol 
ősképek között
az összes emléktömb pókhálószerű 
múzeumában

45



MÉLY-ÉN

In memóriám Carl Gustav Jung

m é l y  hang bennem 
mintha vezetne
mintha tómély vagy kristály pöccenése
szólna
szólítana
körvonal
egy elérhetetlen szigetről
-  a testnek amely vagyok 
lenyomata
örök álmodó- és nyugvóhelye
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FEGYELMEZETT VERS

ludom hogy jó lenne csattanni robbanni 
tölgyfakéreg ne nyúlj ma a kezemért 
tündéreid varázsbot-fonákja ért 
lenge bogár ne bujkálj ma hajamba 
kerge-lyukas panel-forgács füröszt ma 
késsel felhasított hazugság-labdaként 
hömpölygők felétek
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MANDALA

kiegyenlített haj latú tér 
az időben végtelennek látszó 
merev színek 
nyugalom és erő
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ELALVÁS

állandósul a táj

egy pillanatot elkapok még
amíg megtáncoltatom a székeket
aztán pettyezett hályog ragad össze
és a csillogó sötét szeme kivirágzik felettem
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RÉMÁLOM

Cjjel ébredek
agyam száraz tejsavban fuldoklik 
és a riasztó éj lények gödreibe bukom 
elmozdulás nélkül

a holnapra várnék
abban az értelemben ahogy
lehetetlen

engedelmeskednem kell 
a tejsav híg hullámainak 
visszazuhanok az álmomba 
nem-létemben önmagam üldözöm
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ALAKULÓ SZORONGÁS

cilakuló szorongás önmagámból
valami felé
(leírtam a mondatot
átcsempésztem a léten
mást írtam le mint amit szerettem volna
mert féltem attól
amit szeretek)

undok véres beláthatatlan szorongás 
a gyermek-gondolattól a gyűlöletig 
amelyet el kell fogadnom 
ellentéteim iránt

belém gravíroz az idő

mint napformáló erő 
elborít a hullám
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VÉLETLEN

Ideje tudni 
mitől lehetsz jó 
és kinek szemében 
griffmadár ejt a véletlen kútjába 
megszületsz az ezerszínű vízben 
és tarka buborékok hozzák el 
sorsod előmeneteled és életed 
és tulajdonságaidnak értelmezését

jó lehetnél

de kék buborékok köre burkolja sejtjeid testét
mások arcából és abból
ahogy a nap az arcainkra süt
füstfelhők jönnek
szoríts kezedbe egy marék földet
dobáld szét végtagjaidat a levegőben
és rohanj fejvesztve rohanj
álegyesülésben a léghullámokkal
készülj
nem tudni mire

talán a színek összecsengéseire
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