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INVOKÁCIÓ

készültségben lenni 
előzetes intézkedéseket 
tennivalókat
gondolatban mindennap végrehajtani
valamire lázasan készülődni
s továbbra is odázni
fennen halasztani
magasztalni
esetleg bizonygatni
mérv adós ágát
célzatosságát
előzetes megfontolásokkal 
alátámasztani
külön szavakkal prezentálni 
elhivatottságát 
hápogva is makogva is 
flekkel is sejtetni 
éltetni
némajátékait
szószaporító kísérleteit pártfogolva
egyet tenni
szólni semmit
várakozva készülődni
visszatartani
megszólalni





RÉJÁK





KENYÉRTÖRÉS

mindahányszor túlélni 
legyűrni
mindahányszor megtaposni 
megrágni
mindahányszor nekifeküdni 
sodró
elsodró észrevétlen- 
ének



MEGKÉSETT ELÖHANG

a költő a gondolatot felszámolta 
letisztult
a baleset mindennapos felújítását 
(miriádját)
véglegesen megakasztotta 

nincs hát kibontakozása 

hontalan 

körötte a tér
a helyénvaló szavak uralmától 
delejes



ANONYMUS

ki — (senki)
ki — (senki)
éjjeli-nappal borzalommal

tömjénzi a sorokat 
ki — (senki)
rémülöm ílehévél 
hánykölja a szavakat 
ki — (senkii)
én vagyunk 
a katlanban 
paraffin magányban 
megmártva mint a gyertyából 
s belefagyva



NÉLKÜL ÉN

"(nem magán- nem más-)

én eüépett-

-önnönvisszavanó jelhang
sehdlbóJ-
nem magán-
— nem más-

vénelve én 
nem mentegetőző
— nem másító
— nem tagadó

csak finom gúnyt szitálló 
éltét (rég) feledtető 
fölindult árnyékát 
még megmaradt (szavakkail) 
marató

tagoló



(TOL)

hangnyieiv — oly varázs 
rezdületein csapomig 
tovább 
mind tovább

daiMamtévedygései regiszterén
-  túl 
túli önmaga 
hu/llámgyűrűs kör- 
körein

én elhajított hangszer
— morajjal
nagy garrai sújtott húr 
túl



A—U—M

nincs/kincs

az eredet 
a lényeg 
kideríteni 
feltárni
nem hagyja önmagát 
a szó 
a lét
nem fedi önnön fogalmát 
hibbant csillogtatja 
fitogtatja tudását 
a szó 
a lót
filozófusok
költők
gyengék menedéke 
kápráz&tra 
káprázatot halmozók 
bűvös szentélye

„k i á t k o z t a m  m a g a m a t ”



KANYAR





FÉLELEM

gondosan szerkesztett 
űrré táguló résekben 
csuszaralós árnyakat 
őrző
tériszony az 
imbolygó



MÉLYSÉGES ALANY

tükörbe fagyott 
tekintetben
távolság látszata himbál



(LÉLEGZET)

hajóingásban
fagyban
óíomftíhér izzásban

halkan visszahangzó zsongásban



KANYAR

a(kkor tudni fogod-e 
ezeket a réteges 
meglepetéseket 
melyek megfejtései 
annyi kínt
szóeső-fájdalmas ismétlést 
ha már az úton 
vissza se pillantsz 
s az eldobott fékek dombján 
kinyúlik utánad a halál

nem tudom megoldani



AKAR A KÖZÖNSÉGES NYELVHAL

sűrűvérű csönd
lázálom
kéjbadzsam
kilövellt ragyogó szófelhő
iszapotthon
iszapotthon
sárjég
két epés szótagot harapdálló
konok bal csőszáj
reng
de
reng
s visszavakít 
akár hulkában 
víztükre alatt 
a közönséges nyelvhal 
rája lüktet 
és duzzog 
dagad a bűv

elfakad



MICSODA VÁGTA

haiiá nyitott szemeikkel 
az égi tutaj
recsegő-ropogó árbocához kiszögezve
derekasan
betegen
vajon milyen szóval még 
meg nem gyötörve 
ökllelve
irtózva foggal körömmel 
hallá nyitott szemekkel

lobogok be a fénybe



S EGY KÉZ A TÖMBÖK ALATT 
(Forgatókönyv)

A vásznon nem történik semmi.
Monoton zakatolással robog tova 
egy vonat, 
a mindig-vonat, 
az ugyanaz-lét 
(hiába!)
az ugyamaz-lét, 
a folyamatos 
a változatlan.
(Feltekinthetsz! Rátekinthetsz!)
A vásznon úgymond nem történik semmi. 
Monoton zakatolással robog tova 
az ugyanaz-lét allegóriája, 
a anindig-vonat,
(tmegint csak hiába!) 
a folyamatos 
a változatlan.
De (ismétlem) hiába!
Mert a teremben
sunnyogón ki-be áramló közönség 
életuntán szunyókál a szíékeken. 
(Feltekinthetsz! Rátekinthetsz!)
Mind a vászon, mind a közönség 
továbbra is változatlan 
fagyhalzsamos.
A vásznon monoton zakatolással robog tova 
a mindig-vonat,
(ugyanazon ugyanaz-lét 
ugyanazon allegóriája) 
tova . . .



S mégis vallom
— Várj!
— Te azért is várj!!
Mert edég egy pillanatnyi kiesés,
óvatdanság,
nemtörődömség,
s íme, mint mondtam,
máris ‘leállít a kép,
rád hurkolta kötelét
(ami sosincs)
a sötét.
No de mfajd a sivítás, 
az ébredés, 
a hirtelen ájuflás . . .
MEGÁLLJ!
Sivítás!
Ébredés!?
Hirtelen ájuláfc!??
Persze,
persze.
Rőt rebbenés, 
dűlő toronysiiveg 
s egy kéz, 
érted!?
egy kéz a tömbök alatt..



CSONKOK





HALLGATÓNÓTA

hallgasson
ki-haJlgasson
ki apai hallgasson
<ki apai borzalommal hallgasson
lu apai borzadommal félti
átfcozódásait hallgasson
ki apai borzalommal félti
átkozódásait a világtól
hallgasson



HÁBORÜ LEHETSÉGES

I

holtpont 
semmi szám
a szó megismételhetetlen— 
törése jég 
szálkái fehérek 
végigjborzolják a hangtisztást 
semmi zaj
csöndje megszokás—

II

holtpont 
semmi szám
a szó — megismételhetetlen— 
törése jég 
szálkái fehérek
—végigborzolják a hangtisztást— 
semmi
csöndje megszokás

III

—holtpont 
semmi zaj
a szó megismételhetetlen 
törése jég 
szálkái fehérek— 
végigborzolják a hangtisztást 
semmi szám 
csöndje megszokás



HANGPALOTÁMBÓL

maga ellen kihíva 
megidézve a borzadály 
tömjéntfüstödőjévell 
hullafoltokká dermesztve 
csönddé edzve 
a szálakta táj

dereng
dereng (a) hanghalál



KÁNON

dalra olvadna a fagy 
és füstölne a jégsár 
billentyűzne nagy boldogan 
az eszével ó az eszével

dalra olvadna a fagy 
és füstölne a jégsár 
dalra a fagy 
alvadna dalra a fagy 
fagy a dalra 
és jégsár füstölne 
dalira olvadna a fagy 
és füstölne a jégsár

az eszével ó
dalra olvadna az eszével 
a fagy
és füstölne a jégsár 
billentyűzne nagy boldogan 
a fagy

billentyűzne nagy boldogan 
az eszéved ó az eszével 
billentyűzne boldogan 
billentyűzne nagy boldogan 
boldogan billentyűzne 
az eszéved az eszével 
billentyűzne nagy boldogan 
az eszével <5 az eszével



és füstölne a jégsár 
billentyűzne nagy boldogan 
dalra olvadna a fagy 
az eszével ó az eszével



az ingoványból kihajszolni, 
megkötözni.
Pudvás nyelvét vastag szíjakkal ileszíjazni. 
Levágni körmeit.
Szőrzetét gondosan eltávolítani, 
pofáját kiborot válni.
Megfürdetni.
Cserzett bőrét patyolatfehérre sikálni. 
Rokonságával együtt osztályozni, rangsorolni, 
egyszersmind a tökélyig megrendszabályozmi.

Visszalökni.



ÖMÖL ÉS ÉGET

Megköt a homály.





ÖRÖMHANT





ÖRÖMHANT
(Filozófiai kapcsolatkereso jelleggörbe esszé-vers)

(fékétéles kötőszó)* 
továbbhatoló 
tömör rész
mértani varázskörből ki 
tör
megbontja a gép-egyensúly 
merev aoélbagolyagy szélei(t)*
(kötőszó)* 
űr-egészet alkot 
külsőleg nem ész 
lellhető
belső harmónia 
mint mint mint mint
(hasorilatnérték vesztés ismétléssel érhető el)*
visszhangfaion
(az olvasón)*
a visszatükröződés
(három üres sor)*
lassú
tudatbeszivárgís
megakasztott
gondolat-fagy

* Forma miatt kimaradt kétes értékű tartópillérek 
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HÖMPÖLYÖG 
(Bartók Divertimentójára)

vontatott mélységeikből 
világtalan térbe 
sejthetetilen fenyegetés 
léttúlhajszolt idő hömpölyög

fényévenként egy csillag édesen felvisít

a számtalan Végtelen 
alaktalan kísérteiként 
az összes jelzőket 
benyeli

hömpölyög. . .



OÁZIS

végleg lecsúsztam 
szósivatagban vagyok 
irdatilan homokban 
a kapaszkodók
elvetetten mint hasznavehetetlen tárgyak 
lenn vannak velem a fenéken

homoksarkamban új hálót növesztek 
s GsúszÓk közé emelem 
kapaszkodónak

magamnak
homokból
találomra alapozom a mozgást 
fülelem
s hagyom alaktalannak



EZ IS EGY SZIGET

szürke szürke szürke
szürke szürke szürke szürke 
szürke szürke szürke

harangoznak

szürke szürke szürke 
szürke szürke szürke szürke 
szürke szürke szürke



SZABADON

csápok az áramlatban 
himfeálódzó keretek

csáklyák a szárazon 
kampóik elkalapálva

•

>  mindenütt szédület honol 
középpontját vasalom <





BESZÉL YKÉK

„Nem érez, aki érez 
Szavakkal mondhatót.”

(Vörösmarty)





ELTELVE

hah morfémálk 
fosztóképzőik 
céda szeretteim 
már csak billegek 
ballagok
mint bibebóca nyelvész
nagy berzengő
eltelve dajkanydvvel
újságnyelwed
tolvajnyelvvel
zsargonnal
rétegnyelvvel
eltelve ardiaizmussal
neölogizmussal egyaránt
kutyanydwed
szokványos jelenitésmódozattal 
foldozattal 
toldozott eredettel 
ésa többi



ARCHAIKUS SZÓZAT A NÉMASÁGHOZ

mi szavak
állítólagos kiváltságainkban el nem bizakodva 
Némaságod hűséges karai és rendjei 
költői felséged üdvös hallgatásálból is 
immár llátni és sejteni véljük 
hogy magaszitos fenséged 
a szó iránti különös
és atyai szemeténél s gondoskodásánál fogva 
jelenvaló pompás semmibevételével 
királyi lelkének gondjait s gondolatait 
arra akarta irányozni
hogy a béke és nyugalom bennünk állandósuljon 
a gonosz
közönnyel ellentétes törekvések 
s ellenséges készületek 
tőlünk távol maradjanak



HUMORESZK

a költő megszólalt — és beszélni fog

szó szerint:
szava kínos tárgyává tette
szót űző/szót váltó
szavakban kifejezett
(is ki nem fejezett) gondolatait
avagy
szavakon inneni 
s túli gondolathókuszpókuszait



ISZAPVULKÁN

a «baku melletti 
gelllérthegy nagyságú 
lók batán
három-négy hónaponként 
tör ki
s percenként 
hetvenezer köbméter 
iszapot dob ki
(természettudományi kislexikon)



ELÖGERINCHÜR

a farkos zsáká'Mat 
hímnős 
s farkat csak 
lárvakorban visel 
ezzel szemben 
a fogacsos hordószalpa 
kozmopolita



KÉT CSAVAROS SZOMSZÉD

életem élem 
szemben magammal 
kiét csavaros szomszéd — 
amivel esténként 
meglepném magamat

(hangszálaik előttem
rajtuk felfűzött karikák csilingelnek

ringat a fagy)

„Igyál szomszéd!”



SAJNOS

sajnos sajnos sajnos 
sajnos sajnos 
saj
nos
nos nos nos nos nos 
sajnos

nos

sajnos
nos nos nos nos nos 
saj-
sajnos sajnos 
sajnos sajnos sajnos



HOMMAGE

én a költemény 
az önutálat megszokott 
döglesztőjében vergődék 
mikor figyelem ér 
mint könnyű 
fuvallat enyhülésre nógat 
ám túlerőben 
a szeméttel együtt 
engem is eltakarít 
az ellenség



ÖNPUSZTÍTÓ ELEMEK





MÍG NYELVED

nem érthetsz egyet vele 
nem közelítheted meg 
míg ki nem ítépsz az ábécéből 
míg nyelved
a kották és a tér morajlásába 
ki nem teregeted



AMI

a színék
a tárgyak
a mozdulatok
s a többi összetételek
ami tapintható
látható
hallható
ami bármiképpen
érzékelhető vagy észlelhető
ami még a főnevek közé sorolható
ami
a kifejezhetőség 
főnévi állapotának 
megmaradt támasza



HOGY

el vám rejtve 
ahonnan jön 
Kivizsgálni!
Jó.
Aludj egyet rá.
Rossz.
Aludj rá még egyet.
Jó.
Aludj rá még jó párat!
Aludj rá amennyit csak akarsz. 
Vissza!
Volma.
Másképp desz értelmezve.
Ez is.
Jó hogy másképp.
Még van benne füst és hang 
és hogy megmarad 
csak egy fölösleges időbontás 
Jó hogy.
Rossz hogy.
Feltartóztatás.
A kérdőjelek akasztófák
egyenként
mindegyikre
teljes súllyal
külön
külön
rá
(az ontológia jólesik)
A ruhákra vigyázni!
Ajtók záródnak!



Figyelni a megkopasztottat!
szólapátját
erre vigyázni
Nyelvemre teszem a lelkem 
s megrágom 
(rágós húsom van) 
ezen
ökrendezz 
nem ismétlem 
nem ismétlem 
nem ismétlem

Kialudt hova nem vezetett.
Túl sóik értelmet mindennek.
Arany középértelmet mindennek.
Túl (kevés érteimet mindennek.
Tévedést mindennek — elhibázni lehetetlen. 
Amiért lehetetlen.
Hova guhancolódsz fenyegetsz
ha csak látszatcsomókat kötsz eltépem
kibogozom
eloldom
eltépjem?

amire végzem
Eloldjam?



DÉLI TEAASZTALKA

(Az asztallapon)

Anker karóra
—1,25 dioptriás halványbarna pápaszem 
Heinrich Heine versei 
Otött-kopott tengerjáró zseblámpa 
Képek és nézők (Gondolat Kiadó, 1973)
Magyar értelmező kéziszótár 
Vizespohár üresen
Fung Ju-lan: A kínai filozófia története 
Jegyzetfüzet mely valaha napló volt 
(szurokfekete ragasztott kartonlapokból)
Dante Alighieri összes művei
(a könyvjelző a Rondabugyrod 9. gyűrűjében)
Patentceruza 
Narancshéj fügével 
Becsei barna
Fakófdkete Gorenje reiklám-cigarettatartó 57-es Filterrel 
Lmco G—11 giázláingos öngyújtó 
Eddiing 1550-es sötétszürke töltésű örökíró 
(nem golyóstoll!)
Igazi (zentai) házi tönkölypálinka 
Mariján Badel-os díszfütyülősben 
Bordó férfiharisnya Marshall McLuhan 
Gutenberg galaxisán
Elefántcsont-sótartó kanárisárga és opálkék műanyag

[lapátkával
(Sóban és őrölt paprikában)
Piccolo M. Hohner szájsípoló 
Háromszív-ásványvíz 
Munkás (Kasi-dohány)



Újévi köszöntő:
(írás közben hozta a postás)
„megyünk, megyünk, mindig csak 
megyünk. . . ”
Bábeli kis rézkarcszelence
benne csehszlovák jubileumi 20 ROKOV
mintagyufa (1953—1973)
Nyolcéves (belgrádi Disco-dluhból)
Streamline 6800 szárazon 
s egy szétrágott meggyfaiszipka 
Shakespeare Komédiáin platinametszetű hamutálca 
még füstölgő ördögcsiklivel
— az asztalfutó eredeti cseresznyepiros matyóhímzés 

(Az asztal alján)

Polja 176
Szilveszteri Képes Ifjúság
Clifton W. Karhu japán—kínai motívumé
áttetsző faakvarelljei
Új Symposion 99.
Letopis Matsice srpske — decembar 1973. 
árts magaziné summer 1967 
(America: War & Sex, Etc.) 
összegyűrt haiku-vers:
„éjféli köd — 
nyomorék papucsban 
sült birset eszeget”
Angol—szerbhorvát 
Szerbhorvát—angol zsebszótár 
Dosztojevszkij három regénye 
(vagy inkább elbeszélése szerbül)
Bele nőéi, Kockar, Dvojnik
Aus dem Nachlass dér achtziger Jahre
von Friedrich Nietzsche
Pázmány Péter munkái



T. S. Eliot: Négy kvartett
Angol tankönyveik kezdőiknek és haladóknak
(English by Pictures)
Guy de Maupassant novellái 
Angolóra-nyilvántartó 
The Origins and Development 
of «he English Language 
Archur Schopenhauer: A halálról 
Franz Kafka elbeszélései 
A Mentawai-szigetek bennszülött orvosai 
— s az alátét amin hát íródott 
Janouch: Beszélgetések Kafkával





OSZCILLOGRÁF





ERÓZIÓ

elhordva ám 
a laza
felszíni réteget 
száraz szurdokokat 
váj most 
színredépő



ÉJFÉLI SZÓ

messzi városnegyed 
tikkasztó
csapadék verte bérházrengetegében 
vaJahanyadik tamb 
vailahanyadik bejáratának 
valahanyadik emeletén — 
amennyire csak lehet 
magadtól elvonatkoztatott 
elnyűtt az életed



NYUGODT LÉLEKKEL

éjjelek
éj-jelek után 

valaki
illatözönben parányi 
kulcsokat csörget

senki nem látja 
senki nem hallja



ö  mért ikall látnom, hallanom, éreznem. 
Gonosz sütőben még lüktető koponyákat, 
pirosból mélybarnáiba játszó 
lassú tűzön
álmatlanok gyűrűdző kínjait, 
meg vakított pásztorokat, 
lidérceket,
bégető nyájakat: tompa fájdalmat, 
ó  mért kell látnom, hallanom, éreznem.



TORT

mondani:

anya
mekkora csapás lenne 
mondani

mondani egyszerűn — vagy

bár volna öröm 
csak
magamba némi tani



OLY JÓ ELTITKOLNI, ELHALLGATNI MINDENT, 
M INDENT. . .

Valaki jönni fog, ezt sugallja Hillikónom.
Valaki, akit mindig ide vártam.
Valaki, akivel végre nem kell megértetnem magamat.
Valaki, aki előtt tiszta fénnyel áilhatok sugaramba.
Valaki, aki talán én nem vagyok.
Valaki, aki szeretetten, gyűlöletben, közönyben egyformán

[Vele tart.
S megérkezésekor mondaná: „Fiam, te se tettre, se gondolatra

[nem vagy képes.” 
És én: „Oh, oly szép e nefoéz'kedés, e nehézkedés.”
És édesanyám, egymásba olvadnának üres gondolataink.



HALLGATÁSSAL

átitatott a lélek.
Mélybe bólogat. És 
üresre
selyem-ürest pecsétel. 
(Gyógyszerem, módszerem.)





HETERO





VAJON MEDDIG EME RONTOM-BONTOM

Alkotok magamnak Formát, Szint, Hangot, Mozdulatot és
[Illatot.

Egy ideig gyönyörködöm benne, majd lerombolom.



JÓSLAT

Alkonyattájt a napokban egy összeaszott aggastyán Ólál
kodott vidékemen. Abban a peroben ődöngött elém homályló 
alaktömíbjéveti, amikor a kertiben épp szélnek eresztettem viasz
sárga papírszeletkéimet.

— Hát maga meg mit művel? — kérdezte tőlem kaján vi- 
gyorral.

— írok — válaszoltam.
Elfintorodott, mondván, ő is az imént kelt fel íróasztala 

mellől.



Meg szeretném tudni írni, de elmém sötét, csak alakzatokat 
látok, a homály kivehetetien mozgását.
Látom pedig Dantét mérgesen, aíkitől utamon én sem mehetek 
háborítatlan. És valami szennyes Styx féle tó bugyog lábaim 
ellőtt. Becsapni Dantét nemigen tudom, ö  hagy engem mene
külni. Utána mintha lógnom kelilene óriás liánokon, és a sötét
ség, a magamra hagyottság szaggatja tagjaimat. Valaki pedig 
(talán Vergilius?) mintha a fülembe súgná a kínokat, amelyek 
ilyen függő helyzetben várnak majd rám, mert ő már mindezt 
átélte. Tehát én következem. Mi mást tehetek, belenyugszom, 
hogy ezentúl már így keill éjszakáznom.
Amíg így lógok, ő lassan, szenvtelenül ismételgeti, milyen fáj
dalmasan szakad majd le rólam egy-egy sötétség-nyaláb. (Pon
tosan ezzel a szólánccal: sötétség-nyaláb.)
Alattam pedig végtelen területen habos hínár hullámzik. 
(Semmi hüllő, semmi élő.) És úgy kell lennie, hogy végül bele 
is pottyanok ebbe a piszkos habba —, hiába, nem bírom ma
gam tovább 
tartani: élalólok. De 
csodák csodájára
várakozásomon felül nem süllyedek el benne. Bokáig gázolok 
csak
bele esésemben. Undorodva rázom le lábaimat.
Megtisztulok.
Tovább nem tudom, mi történik.
Annyit azonban mintha mégis sejtenék, hogy újólag 
lógnom kell a magasban.



Tőlem függetlenül tör ki.
Megsemmisítő pusztítást visz véghez 
a rögzíthető tárgyaikon.
Dühe,
rombolásának ereje észvesztő.
Semmilyen hatalom neki ellentállni nem tud. 
Tör-zúz,
s míg önmagától el nem csitid, 
nincs feltartóztatása.
Nézhetem utána
a vastag falaikon átütött barázdákat. 
CsodáAkozhatom.
Tehetetlen vagyok vele szemben. 
Kiszolgáltatott.
Meggyért és szertehajigált nyersanyag. 
Hús-vér borzalom.

(Ágyamig még elvánszorgok.)



HORZSAKÖVEK

A fehér márványlapokon 
egy csatakos bonc.
Petyhüdt kezében horzsakövek, 
kiégett szemében langy homály.

A tükörteremben rajta kívül 
senki.
(Figyelem.)



A tintaszobában (kiénes az izzadás.
A benne edhedyezett kohótól be lehet rúgni. 
Itt a kilincsek hasonlóik a futtatókhoz. 
Kabátom fehér szárnya sűrűn beléjük akad. 
Ilyenkor megtántorodom.
Torkomban gyíknyelv ketyeg.



KALLÓDÓ

Csak befelé, befelé leánybuborékok!



TÁVOL

Halkan.
Egyet erre, egyet arra.



SHIKI EMLÉKÉRE

Szél —
Élünik s nézzük 
egymást: 6 meg én.



HERVAD A KARDVIRÁG

Ha én ezt igy kimondom,
aikkor súlyos szikláiknak kell rejtőzniük
a háttérben.



FELFEDEZÉS

Annyi év után felfedeztem 
egy ártatlan kis jelet. 
Mintha most minden csakis 
miatta íródna.



BUBORÉKOK

Egy délelőttön hirtelen 
falra író kézzé lettem. 
Grafitceruzával írtam szanszkritül 
ismeretlen 'képjeleket 
nagy, kátrányfekete zárójelben.



Veszteg Ferenc (Kis Jovák Ferenc) 1946-ban született Újvidéken. 
Egy időben az Új Symposion, majd a Magyar Szó korrektora volt, 
továbbá közreműködött a Szerbhorvát—Magyar Nagyszótár kéz
iratelőkészítési és korrektori munkáiban. A folyóiratok és lapok 1968 
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Pállal, Fülöp Gáborral és Tolnai Ottóval, és szerepelt a Versek éve 
1975 c. antológiában. Versírás mellett műfordítással is foglalkozik 
és orientalisztikai tanulmányokat folytat.
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