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hallgató ja . Versei a vajd aság i m agyar 
hetilapokban, fo lyóiratokban , valam int a 
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PILLANAT

a hetes peronon 
felvillant a nyár 
körülszaladt bennem 
egy évgyűrű 
két vége 
egymásra talált

(1975)
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KÍSÉRLET VELED ÉS A NAPPAL

júliust öntök 
frissen metszett 
poharadba -  
naptól cserzett 
fogaid alatt 
roppan a képzelet 
bármilyen nehéz is 
összehozni 
ritkán szőtt álmaid 
a nyárral 
szeretlek
ha kitámasztott pillákkal 
alszol
rojtozott napraforgóim 
között

(1975)
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DALOCSKA

fogadhoz emelt poharadban 
hajlanak az ágak 
szavaid belebotlottak 
égő koronámba 
égő koronámba

szoknyám széle felperzselve 
rohanok utánad 
hajad szála betévedjen 
égő koronámba 
égő koronámba

(1975)
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MENEKÜLÉS

a délután
a legnagyobb bokorra akasztva
a nyár kifordítva tenyeremben
futás közben magamra rántom a tengert

(1975)
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MÉG EGY NAP A NYÁR

még egy nap 
a nyár
kezemben szorítom 
ujjaim közt kisiklik 
félek
félek a visszafordulástól 
leegyszerűsített zárósorokban 
üres emlékezés 
karkosárról lemaradt 
tulipánok

(1974)
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VÉGKIMERÜLÉS

nyitott ablaknál 
alszom és
arcomon ott cserepesedik 
a nyár 
gyógyítanám 
sötét levegővel 
gyógyítanám 
meleg takaróval 
arcomon éri 
a halála
s esténként vigyázva 
takargatom magammal 
párnámon
fehér tarajos gőtéim 
világítanak

(1975)
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NYÁRVÉGI TÖRTÉNET

egy guruló konzervdobozból 
kiköltözött a játék

(1974)
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HAT DAL

1.
elkéstem

fogva tartott 
bokrok szomja 
szoknyám 
ágas-bogas fodra

2.
kölcsönkért emlékem 
ledőlt búza 
koszorúzza

3.
szűk szobád 
vacogó függöny 
dőlt torony 
kétszemélyes álom
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4.
sok gyűrű az ujjamon 
mindet feléd forgatom 
hangod
hideg billentyűit 
hallgatom

5.
dagadt Dunánk lebegése 
meleg szivacs 
tenyeredben delelő 
vagonok

6.
felhőt bontasz 
ujjadra tekered -  
nyarunk elfogy 
ritkára kösd -  
lompos télben 
magadra veheted

(1975)
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csak a csend kalimpál 
acélkanalával 
ablakomra hányja 
nyarunk maradványát 
eljöttem
magam után hagytam 
a kőtenger-világot 
ködszoknyám szétfoszlott 
tenger-anyajegyem 
jaj hova is rejtsem

(1975)
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(ÚGY LENGJ A SZÉLBEN)

úgy lengj a szélben

érett dió huppanása 
lépteidnek horpadása

úgy lengj a szélben

sárrajzok a lábad előtt 
szemedben egy nyárhegy ledőlt

úgy lengj a szélben

esők ülnek a szemedbe 
patakok futnak kezedre

úgy lengj a szélben

halvány szilfa-erezettel 
sűrűn hulló levelekkel

úgy lengj a szélben

(1976)
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A HARMINCKILENCEDIK 
CELSIUS-FOK UTÁN

párnáim közt 
fölrepedtek a folyók 
megáradt bennem 
a tenger 
vödrömben 
a hold

(1974)
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vízcsepp zuhanása 
torkom
forró barlangjába 
cseppkőhátán 
hideget hoz

(1973)
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VÁLTOZATLANUL

lenyelem a teliholdat 
hasamig szalad 
(nyár óta ez a 
második zuhanás)

verseimben kék-zöld őrület 
hátamon az évszakváltás 
nyitott hőmérői 
félig átlátszó üvegfal mögött 
mérem
hallgatásod időtartamát

(1975)
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NAPFOGYATKOZÁS

vörös kakasunk a fára szállt
tenyereddel
épp eltakartad a napot
meszelt házunk fala fekete
diófánkról hullik sok meleg koppanás
vörös kakasunk
vörös kakasunk leszáll a fáról

(1978)
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MEGKESVE

addigra én már 
kagylófüzéreimmel 
résdobjaimmal 
messze suhantam

(1978)
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HARANGBEÉRÉSKOR





harangbeéréskor 
tükröm reped széjjel 
itthon vagyok benne 
szűk repedésében

(1976)
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IDŐ I.

órám
másodpercmutatóján
árnyékot
fal az árnyék

elszáradt
ketyegések között
félálomban
lépkedünk

(1973)
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IDŐ II.

évek kötelére terítve 
mindenünk

hintaszékünkön 
napról napra 
estéből reggelbe 
billenünk

(1978)
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IDŐ III.

s mire lassú idegütemmel 
kitapintom
gerinced fölfűzött virágait 
félholdak szorulnak 
körmeink alá

(1978)
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LESBEN

szökőkutas terek 
idegensége

furcsa tünetek 
arcodon

a Szelek tornyából 
figyelik
minden léptedet 

(1978)
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TÖRTÉNET
(National Gallery, London)

hirtelen megcsuszamlottál 
a lépcsőn
s térdig indultál a vízbe 
Seurat fürdőző fiúival

(1978)
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LÉNYEGTELEN ÉSZREVÉTELEK

I.

a reggelt kihúzni 
a harmadik utcasarkig

levegős szobákat 
rajzolni
az ablakok mögé 

utána már
teljesen észrevétlenül 
megszokott gyorsasággal 
fordítja felém 
arcod a nap

(1978)
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LÉNYEGTELEN ÉSZREVÉTELEK

II.

a töprengés 
egyféle rengés

megszállottságodban 
sárkányok nyomában 
járnál

éjjelenként 
amorf mozdulatok 
fogannak benned 
ahogy a légzések 
belejátszanak álmaidba

(1978)
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A MÁSODIK ÉS HARMADIK SOR KÖZÖTT

ilyen vergődés után is
kanalunkon billen a reggel
patak-nevetése könnyű felhőt nyom kezünkbe
mi átfogjuk a derekát
s keresztbefekszünk vele a folyón

újságíró barátom -  a levegő
második halmazállapota
nagyszájú riportalanyával
arcunkat kopott fényképezőgépébe szorítja
s míg méri a reggelt
álomkarikáim szétszaladnak az úton
a riportalany meg saját hangját falva
fülig érő szájjal nézi ránduló arcizmainkat
közben belebotlanak a gondolataim
s a második és harmadik sor között
torkán akad a szó
balga kezeivel átfogja derekam
s keresztbefekszik velem a folyón

a madarak ma más irányba szállnak 
öntudatlan vándorlásuk lázat szór arcomra 
s a második és harmadik sor között 
bevallom magamnak
hogy minden szárnycsapásuk hűs borogatás
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a riportalany ma a legboldogabb 
mert először tarthat mikrofont a kezében 
savós szavaival tömködi apró nyílásait 
együtt forog a zöld magnótekerccsel 
és ordibálja hogy éljen 
éljen a szó
éljenek a görbehátú betűk 
de a második és harmadik sor között 
újra az álnok folyó jut eszébe 
és mélyre csobban szófoszlányaival

a madarak ma újra más irányba szállnak 
öntudatlan vándorlásuk a kínos 

[szárnycsapásokat 
mind mélyebbre és mélyebbre sodorja 
s a második és harmadik sor között 
hirtelen összecsapódnak -

Damoklész kardja a fejem fölött

(1974)
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FÉLELMEMBEN

csontmadarak rőt tollába 
hajtom fejem
ugye te is a csukott medrű 
folyókról álmodsz 
míg homlokomra borul 
a füsthajú lámpa 
a meghasonlás perceit 
szorítja öklöm 
szemedben csendben 
búgnak a hajók 
ilyenkor mindig a 
párnába kiáltok 
ez is olyan 
mint az előbbi 
hajóbúgások toliöbölben

jaj nem nem 
ne lépjünk partra 
leszek inkább homok ezüstje 
leszek neked fehér vitorla 
de várd meg míg 
csontmadarak rőt tollába 
hajtom fejem 
éj-paplanom leple alatt 
vörösen-kéken nő a magány 
éj-paplanom leple alatt
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soha nem lesz reggel 
még csak te vagy ki elalhatsz 
nagy föld-ég-föld lépteimben 
szemeinkben ázott kavics 
torkunkban kövér szerelem 
reggel piacra viszik a kofák 
friss tojásban holdszerelem 
napszerelem földszerelem 
kacsák ferde nézésében 
napszerelem földszerelem

pénz nem maradt a zsebemben 
nem vehetlek le a polcról 
csak a fölforrott tojások 
s éj-paplanom leple alatt 
vörösen-kéken nő a magány

a kihúzós fiókokba 
mennék bolond albérlőnek 
a házmester nem szólt semmit 
egyet lapozott a könyvben 
s patócsné füle az ajtón 
szabóné füle az ajtón 
házmester füle az ajtón 
kopott ágyam deszkáiban 
lennék bolond albérlő

látom a nagy sárga kezed 
naplabdát gurít felém 
nem szoríthatom magamhoz
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ha elveszed
csontmadarak rőt tollába 
hajtom fejem

rohan félém a vak hajnal 
bő sivatagruhájában 
tátott szája felhőt fúj rám 
ázott párnám tűzvíz-felhő 
út karjára hajtom fejem 
száraz kezem füvet ringat 
dől a harang a folyóba 
csukott medrét jaj ki óvja 
habzó szájú lovak hátán 
deres hangod bőröm vágja

valamit ki kell találni 
betűt inni a feliratból 
ólomszomjamat ki látja 
öntsd rám összes fehérséged

mondanád hogy legyek éjfél 
csukott ablak sötétsége 
mondanád hogy hozzak esőt 
csont-bőr házak tetejére 
mondanád de 
csontmadarak rőt tollába 
hajtom fejem

(1974)
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DOBLÁZBAN

eltűntél a szikladobozok között 
miután rámkarcoltad e dalt 
lehet hogy még egyszer 

majd egyszer 
megszólal bennem 
zúgni fog tőle minden sejtem

léket vágtam ezen a 
kopott bakelitdarabon 
talán

majd egyszer 
végleg elhallgat ízületeimben

fázom
ráz a dobpergés hidege

(1974)
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szálkásan csörren 
alattunk a tél

(1975)
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RELÁCIÓK

1.
hogyan közeledni 
újabb viharokhoz
— bezárult ujjaid között 
a már felmelegedett levegő 
ágaidra gondosan 
visszarakott levelek

2.
hogyan újra nekivágni 
botladozó egyensúllyal
— új terepen 
idegen fák 
lelkiismereted 
buktatói

3.
ültetnéd magad mellé 
csak úgy
'minden felelősség nélkül 
mozdulataiban megtisztulnál 
s hirtelen
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kerékpárod kerekére 
csavarnád 
a folyópartot 
csak úgy
minden felelősség nélkül 

(1977)

41



LEHETETLEN
VÁLTOZATOK

gurítom 
gurítod -  
széttörhet 
nem bánod

naptárodban 
tavalyi hó -  
az utolsó 
megfogható 
megfoghatatlan

visszalépni 
vagy előre 
szaladnál 
zöld legelőre -  
fák fehérben

maradni 
vagy elszaladni 
eszményképeket 
faragni -  
törött ágból

(1977)
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MINDEZEK UTÁN





METAMORFÓZIS

Ültem a kaktuszok között, és éreztem, hogy ki
térek egyensúlyi helyzetemből. Lelöktetek a jár
dáról is. Pedig elfértem volna mellettetek. Azt 
vettem észre, hogy dörgő lépteitek zaja már tá
volról hallatszik. Hallgattam a távol ég neszét, 
és közben húsomba szúródtak a tövisek. Piros vé
rem egybeolvadt a kaktuszok víztartalékával. Utá
na eljöttél hozzám, és együtt néztük, hogyan pat
tannak ki bőrömből a tüskés alakzatok. Nem tudtad 
sokáig elviselni. Azt mondtad, nézni is rossz ezt 
az ember-növény metamorfózist. Másnap neked is 
tövisessé vált a tested és együtt öntöztük a 
kaktuszokat. Közben magunkba szívtuk az üvegház 
kék fényét. Légcsövünkön lassan szivárgott le a 
fanyar folyadék. Nem volt olyan szörnyű, mint 
ahogy a fiziológusok megírták. Csak akkor gör- 
csösödött belém a szó, amikor a klorofillszemcsék 
egyesülni kezdtek vérsejtjeimmel. Akkor belém mar
kolt a maradás vágya, és elhatároztam, hogy végleg 
itt maradok. Nem mehetek el. Néznem kell üvegte
kinteted a tövisek között. Ereznem kell a cellulózt, 
amit a tested termel. Asszimilálunk. Vízcseppek 
gördülnek végig arcomon. Torkom már kiszáradt,
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csak végtagjaimból tudok nedvet préselni. Belere
megek vércsobogásom visszhangjába. Rajtad is erőt 
vett a remegés.
De azért jó itt a kaktuszok között. Itt érezhetem 
töviseid közelségét. S kaktusztestembe gubózva szá
molom a hajnali rovarokat.

(1973)
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Innét a padlásablakból messzire ellátni 
a palatetők felett. A kitört ablakokon 
át fekete galambok, keresztbetett kezű, 
glóriás angyalok térnek be hozzám szá
ri tkozni. Időnként érdekesek, újabban 
azonban szokatlanul súlyosnak ér
zem őket, megnehezítik a lépteimet, 
s ez az egész velem-lépkedésük valami 
kínos körkörösségre emlékeztet, Hans 
Castorp savanyú emlékű, visszatérő le
veseire.

Olykor te is egészen tökéletes kis 
circulus vitiosusokba röppented gon
dolataimat.

(1977)
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AMORF MADARAK LAKNAK A TORONYBAN

1.

1.
Ilyenkor már rég fölénk emelkedtek a hegyek, 
fehéren -  gyanús fehérséggel. A hollók mellka
sodra szálltak, ott dideregtek havasan/fagyosan.
A reggeli csend félelmed folytatása. Ilyenkor már 
rég csattogtak a szárnyak -  gondolod -  siklottak 
az álmok.
S a reggeli csend már álmod folytatása, röpke 
múlandóság két elalvás között.

2 .
Csak ha megszólalsz, érzed, mennyire elrugaszkod
tál. Furcsa szavak légkörében. Nagy ugrások utá
ni levegőváltozás.

3.
Gondolataim fehér hajókká épülnek. Kezed örvényé
ben körülzárt biztonságsziget. Ilyenkor már rég 
csattogtak a szárnyak -  gondolod siklottak az 
álmok.
S a régi csend már álmod folytatása, röpke mú
landóság két elalvás között.
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II.

1.
Reggelre lepotyognak a denevérek a plafonról.
Aki álmában vízzel teli vödrökkel szelt siva
tagokat, szélben vitorlázott, bőre alatt opti
mizmus tágul, feleszmélésekor éles kis akarat
nyilakat lövell ki magából.

2.
Nagy ritkán átrobogsz az úton kései kapaszkodó 
ködök homályában. Foszló szilánkú ablaküvegen át 
nézlek. Mint aki már túl sokat várt, s azt is 
tudja, hogy hiába.

3.
Félsz a folyótól, madár akarsz lenni, felhőkön 
sötétlő lobogó.
Felnézek -  mintha látnál - , oldalra kilengsz. 
Magas korlát mögött.
Napjaim visszájukról.
Kilengek belőlük.

4.
Amorf madarak laknak a toronyban. Mennél oda 
lakni, lennél súlytalanná, örök időkre, vál
tozatlanul.

(1977)
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A HEGYRŐL

Ennek a hegynek szüksége van rád. Va
lahol mélyen ott gyökerezel benne. Nem
egyszer kőzetdarabokkal teli táskával 
tértél vissza; azt mondtad, ez az az 
anyag, ami megtart, amin naponta jársz- 
kelsz. Ennek a hegynek valóban szüksége 
van rád. Hát ne hagyd hidegen. Időnként 
mászd meg hátizsákkal vagy anélkül. Szük
ség van a kalciumra, nagy szükség. Lát
talak, amint vigyázva építgetted ver
seidbe, s miután felolvastad őket, min
denki fehérebbnek látszott. Mert a so
rokból a fogaidba épült ez az anyag.
S a miénkbe is. Ezután keményebbek leszünk, 
keményebbek, ha vitaminhiánnyal állít be 
hozzánk a tavasz.
Ennek a hegynek szüksége van rád. Időn
ként hozzál gerincéből s építsd fel ma
gadban fokozatosan.

(1976)
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A FOLYÓRÓL

Ennek a folyónak szüksége van rád. El
dobott emléked ringatja magában. Néha 
ereszkedj a hínárok közé, s mi, akik 
idegenként járkálunk a partján, érez- 
zünk valamit abból, ami kettőtök között 
történt. Mert mi is hasonló viszonyok
ból lettünk. Hínárjaink szárán emlékek 
gyűlnek; ilyenkor, ha kihajtanak, valaki 
mindig visszametszi őket.
Ez a folyó minden kavicsával-morajával 
ragaszkodik hozzád, ha néha soraid közé 
engeded.
Neked is nehéz lesz elviselned, ha meg
állnak hajói. Bennünk is megcsömörlik 
majd valami, fehér papírhajóink elme
rülnek bennünk, s hiába van mindegyikünk
nek a maga Fekete erdeje, nem jutunk el 
a tengerig.
Ennek a folyónak nagy szüksége van rád. 
Valahol mélyen ott áramlasz benne; ha 
belenézel fölrepedezik zománca, s ör
vénykarikákat gyűjt arcod köré.
Legalább nyáron merülj el benne. Négy 
évszakodból bár egyet adj neki.

(1976)
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LEMOSOTT SZOBROK A PARTON
(változatok)

1.
Lemosott szobrok a parton. Szemeddel egyvonalban. 
Ha az ablakhoz közel lépsz, arcod beszívja a fel
hőket, bőröd átnedvesedik.
Hanyadik pillantásunkat viszi a folyó. Attól tartok, 
valaki állandóan leolvassa és átfesti őket.

2.
Tükröm el ne törjön. Folyónk tükre ép maradjon. 
Belenézel, elmozdul az arcod. Valahol hálót dobnak 
a vízre.

3.
Letisztult ég. Tetők cserepeiben sokszorozódik. 
Lemosott, átlátszó szobrok a parton. Arcod mása a 
parton. A folyó útja elkerül. Fehér háló az arco
don. Eső után puhább a föld, puhább a bőröd.

4 .
Valaki ledobálta a cserepeket. Ég arca széttörten, 
folyónk megrepedezett. Hanyadik pillantásomat vi
szi magával, valaki leolvasná, összerakná őket . . .
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Útközben mindig kidobáltad a fölösleges tárgya
kat. Csak a szobrokat tartod magadnál. Az éjjel 
újra tisztára mosták őket. Vagy csak a tekinte
teink kifinomultabbak.

5.

6.
Jók ezek a meszes földdarabok. Eső után megpu
hulnak.
Meleg dombok az arcodon.
Micsoda idegen szelek hűthettek eddig.

7.
Ugyanazzal a mozdulattal rántod szét a függöny
ráncokat. Szemeddel egy vonalban lemosott szob
rok a parton. Megóvott szobraink. Arcod beszív
ja a felhőket, átnedvesedik.

8.
Itthoni eső borogat. Válladra nehéz ruhát kép
zelsz, gallér helyett nyakad körül egy időda
rab ollóval körülnyírva.
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9.
Kiállítástermek csöndjében az évek vászonra vitt 
hordaléka.
Sok mindent kellene még mondani. Vagy csak ke
veset. Visszhangzanak a termek.

10.
Napjaim minden órája kitöltve. Átlátszó üvegeim 
a sarokban, időnként sorbarakom őket.

11.
Hideg árkok az arcodon. Micsoda idegen esők váj
hatták ki őket. Karszt helyett puha fű, meleg, 
meszes földdarabkák.
Közel maradjak meleg dombjaidhoz. Napjaim min
den órája kitöltve.

12.
Fényes az út, tekintetem eláztatja, megpuhul, 
elkanyarodik.
Folyónk szemünkkel egyvonalban, rajta minden 
pillantásunk. Arcunk elmozdul, lemosott szobraink 
sokáig néznek utána.

(1976)
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NAGY FEHÉR PARIPÁK ELVONULÓBAN

I.
Nagy fehér paripák elvonulóban. Ablak
kereteim alig bírják őket. Álmaim kö
zéjük szorítom úttól, portól, háztól 
elkerítve.
Hajnalban szorosan közel a parthoz, hogy 
arcom lemossam. Víz alatt nagy fehér pa
ripák elvonulóban. Ha arcom lemosva, szél 
karjaimban (a folyó is megtisztul tőlem), 
kipihent arccal, nyitott ablakból nézem, 
új fehér paripák elvonulóban.

Sárkányok torkában rekedtünk, széllel kö
rülvéve, ki ide eljut, már nem miattunk 
jött. Napjaink nem illenek be a többieké- 
be. S kit érdekelnének napjaink, kit ér
dekelnének nagy fehér paripáim.

Küldeném messzire őket, küldeném a hegy
re . . .  Ki várná őket hosszú füvek vonzá
sában, esővizet gyűjtve tenyerében. 
Napjaink nem illenek be a többiekébe. 
Folyó a reggelünk, sárkányok torkában 
rekedtünk.
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Süllyed a fű, hogy nőnek fel hozzám 
szép fehér paripáim, lábukat víz bék
lyózza. S lehet, hogy jó irány ez. Most 
én is azon tűnődöm, gyúlékony arcommal 
mernék-e a naphoz közeledni.

Nagy fehér paripáim a folyónál, hosszú 
füvek vonzásában, hátukon a holddal.

II.
Vajon jó irány-e ez a süllyedés. Talpad 
alatt puha a föld, felszökik benned a 
víz, egészen a csúcsodig szalad. Málló 
Vajhegyre emlékeztet, napról napra arra 
kell gondolnom. Ha föntragadsz, túl ma
gasan vagy, felhőkre, napra akadsz, arcom 
elsötétül; folyómeder-mélységemből hogy 
juthatnék hozzád. Ha lejössz, hároméves 
elhussolt álmaid hozod le magaddal. Ne
hezek, lehúznak, s jó irány-e ez a süly- 
lyedés. Talpad alatt puha a föld, a víz 
egészen a csúcsodig szalad.

Arcodon lebegő, lebegő kezeink árnyéka. 
Folyófodrozáskor fény csillan meg bennem, 
menekülő halak pikkelye koppan. Hát így 
kell tudtodra adnom, átfordult bennem ez
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a koppanás. Ha elalszom, szememen viasz
zár, nyitott számból tomboló halak mene
külnek. Szóljak-e vagy egész papíresőt 
zúdítsak folyónkra.

Torzul, torzul bennem ez a koppanás. 
Esőzéskor pikkelyeim nőnek, a víz egyedüli 
tartalékom.

Te már indulnál, arcodról az árnyék, ím, 
itt emelkedik. Lebegő, lebegő kezeink 
árnyéka.

Nagy fehér paripáim kint dobognak. Vin
nének, nem merek elindulni, vizes kezem
mel simítom sörényük. Hajnalban felhőkké 
változnak, felnézel, nagy fehér paripák 
elvonulóban, vittek volna, vittek volna.

(1976)
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EMLÉKEZÉSEK

Néha vissza kell lépni, még egyszer megnézni, 
maradt-e valami a lépcsőkön utánunk. Esőzés
kor az ernyő alatt nyomott, száraz levegődarab. 
Megnő a szél, arcunkba fúj, hajad kócolja, el
csendesül. Mozdul a folyó, szakadozott jégtáb
láit csúsztatja kezedbe. Ilyenkor rendszerint 
hosszú útra mentél a fagyos folyókkal, labdákkal 
tértél vissza, azok is röptűkben megálltak. Én 
is kifordultam. Kifelé nyelem, kifelé rágom a 
napok főzelékét. Megnő a szél, verset pattint 
belőlem kiretusált álmaim között. Még így is 
széthullnak enyvtelenségükben, darabokban hull
nak utánam.
Megnő a szél, lerombolt tárgyait sodorja, sor
baállítja kezem életvonalán. Micsoda szakadozott, 
ferde vonalak, ősz-tavasz-keveredések, nyárkisü
lések futnak össze rajtam. Mintha lázas lennél, 
megáll arcodon az árnyék, az ablak elsötétül; 
esőzéskor az ernyő alatt nyomott, száraz leve
gődarab. Nem jó ez neked, tüdődben csökönyös ma
dárraj, repülnének, nincsen erőd, hogy útnak in
dítsd őket.
Máskor meg mindig hosszú útra mentél, labdákkal
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tértél vissza, azok is röptűkben megálltak. Meg
álltál te is, tengerig hajoltál, féltél a naptól, 
nehogy valamit is megtaláljon benned.

(1977)
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MINDEZEK UTÁN

1.
Időnként hallom itt a város zuhanását, négy 
emelet magasságából is olyan tisztán, hogy 
házai gyomrom falát súrolják, s ha el
ültetem magamban őket, itt dobognak ben
nem. Ilyenkor megfestem őket szürkével, 
barnával, s hátamra veszem a vetést is, 
hogy frissebb legyek tőle. Mert mindannyian 
elszáradtunk. Szavaink elkoptak, hátunkon 
leperegnek. Állnánk a hullámok fókuszában, 
a holddagállyal egyvonalban, de így -  
messze hajítva a tengertől -  a gondolatok 
is összerántott villanykarók bennünk.

2.
Néha fel kell hogy álljunk, hogy kisimítsuk 
agyongyötört húrjainkat, nehogy kiszakadjon 
belőlünk a dallam. Vigyázni kell az ugrások 
csattanására, a kerítések hangvillájára, 
hátha még valami kizöldül alattuk.
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3.
Ha már a napot is túl messzire dobtuk, 
gurítsuk utána legalább a legközelebbi 
dombot, hogy színt kapjon tőle.
S álljunk fel újra. Terítsünk minden reg
gel új álmot ablakunkra, váltsunk hangu
latot, hogy tisztábbak legyünk.
S ha már a só is kifogyott hajunkból, jár
káljunk esőben, záporban, hogy tengert 
gyűjthessünk magunknak.

4.
Bennem még mindig több a nyár, mint ben
netek, azért koppan minden délben melegen a 
város, harangkongatáskor azért forrnak 
fel torkomban ezek a házak; félve szala
dok fel négy emelet magasságig: ki ne fus
sak a medréből.

(1976)
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