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Brokát





DÉMON ÉS GRÁCIA

demokrácia 
démon és grácia



21. SZÁZADI KÚTFŐ

zizegve tört meg a lég 
fájó derékkal,
s még az utolsó utáni pillanatban is 
hallom a rozsdásodás hangját, 
ahogy lassan, de biztosan, 
frusztráltan is talán, 
emészti el a fémet, 
az ércet

zizegve tört meg a lét 
az a kis szeglete
amelyben olykor magamra ismerek, 
s színeit meghazudtolón éles 
-  vágó szerszám lesz belőle -  
ahogy csendesen 
emészti el a fenyvest, 
a bércet

zizegve tört meg a lék 
ahogy a révészek fűrésszel 
szelték a folyam jegét 
mikor nagyapám 
a csónakból kiesett; 
csak a tavasz hoz olvadást 
mikor zubogva 
önti el a megáradt folyam 
a rétet



JELENLÉTI ÍV

nem voltam jelen abban a versben, 
amelyben a saját lábnyomomba léptem, 
s nem is lehettem volna annál közelebb, 
ahogy a konyhaasztalnál ültem 
a kék abrosz megtört mintájába könyökölve 
zacskónyi paradicsom mellett 
korsónyi sörömmel

a hamutartó most rozsdásan rámpöfög, 
hogy nyeljük el a csodálkozást, 
a csodálkozás vad dühét, 
a csodában megbúvó Verstündért 
hozott aranyával,
aranyló színekbe ojtott mosolyával

öngyújtó lángja lobban 
sörhab tapad meg bajszomon 
talán látom már, 
s talán csak látni vélem 
távolságtartásom, távolmaradásom 
néhány főbb okát



mert ha nem volt jelen a versben, 
nem támolygott tört sorain csendben 
kötéltáncosként
ki ponyvát, sem védőhálót nem használ, 
lucskos képpel hátrál meg 
belőle a lételem

újabb konyhai motívum 
-  szavaknak takarodója -  
a sótartó mellé ejtett hamu 
a pregnáns líra 
és a kifújt, messzibe eresztett 
cigifüst néma lírikusa...

kit kiszolgált a lét
messzibe röppent összekongó
szavak sorozata kísérte lépteit
ahogy megtelt és ereszkedett,
ahogy a múló pillanattal versenyre kélt,
ahogy a hamutartóban felejtett cigaretta i
elalélt



VERSTÜNDÉR

tisztázatlan körülmények között
döbbent rá magányára
elesettségére...
elveszett...
fel sem fedezett...
rejtőzködő...
megbúvó...
esendőségére a Verstündér, 
aki csak állt némán, 
önmagában,
lakótelepi lakásának ablakában,
kinn parkoló autókra látott
családos...
gyermekes...
magányos...
pénzes...
szegényes...
emberek gyűjtőhelyén,
s mind-mind esetlenül összezárva,
csak a folyosófordulóban,
a lépcsőházban...
korlátok között...
a postaládán...
jelzi, hirdeti a diszkrét felirat,
hol kézzel írva...
hol meg lézernyomtatón kifejtve,
hogy igen,
igen...
igen...
igen...
itt lakik a Líra



itt született... 
itt is élt...
innen is kísérték utolsó útjára... 
itt volt felravatalozva...

emléktábla hirdeti majd egyszer sokára, 
hogy itt volt a Líra otthona, 
s a lant...
s még a negyedik emelet előbb, 
de a harmadiktól is lejjebb, 
s alant...

ahol ma még a Verstündér áll 
némán, egymagában 
-  ki lesz, ki rányitja az ajtót? -  
ki lesz, ki mosolyt hoz arcára, 
ki üdvözli majd ismerősként...

a Verstündér vendéget vár teára
rooibos...
tejbubi...
vadcseresznye gyümölcstea...
ahogy magad is mondanád,
ahogy csendben neszez elfeledten,
csillám villan leplezetlen,
s idegen arcból fényt riant,
ahogy a jármű ajtaját bezárva
serényen a lépcsőház ajtókódját pipálva ki
fürge léptekkel a látóhatár szélétől
elriad



RESZKETŐ ZSILIPEK

reszkető zsilipek szórták 
a földbe a tavasz magvait 
-  korai térdeplés a tájban



OKTÓBER

halványul a fény, 
estve lön -  az utcazaj 
szól engesztelőn



HAVAS AKT

didergő nő a téli tájban 
ahogy odarajzolta a képzet

térde remeg a hóbuckában 
s lassan jeget olvaszt a gondolat

a hulló pelyhek
mint holmi elvetemült zarándokok 
hosszú útra indulnak az éj sötétben

az olvadó jégcseppek
mint holmi elevenen izzó zsarátnokok
mágikus jeleket égetnek a bőrbe

didergő női test a téli tájban 
havas dombról elnyúltan lebucskázó 
mágikus jelekkel teljes 
hevenyészett képzet

didergő nő a téli tájban
ahogy magára hagyta a vágy
bokája latyakot olvaszt a vászon jegére



KOMMEMORÁCIÓ

nincs többé rendszer az ártalomban 
tűréshatárokat sem feszegetnek magasztos 
eszmék, ideológiák, de legfőképp talányok, 
nem állunk félre, ha árpa roppan, 
vagy temetni indulunk hát...

mert nincs már, ki dicsérjen, Caesar, 
itt mindenki csak temetni jö tt...

s ahogy durvul a játszma,
szórják el magvaik a még nem definiált
mutánsok,
nem azonosított és nem rendszerezett, 
nem rendszeresített lények... 
gőgösek, vérzők, pazarlók, zavargók, 
görcsösek,
testüregekben perzselődő szőrszálak 
és szőrtüszők,
jellegzetes égő szagukat mélyesztve bele 
a zsigerek mélyére, Caesar, 
ezek ma már meg sem hallják, 
nem is ismerik a dicséret szavát...



KÖTELÉKBEN

én az ideáljaimat túl korán elvesztettem,
és a sarkon túlról már nem fordultak vissza értem,
amikor leszakadtam róluk...
nincs túl sok indoka, és legfőképpen oka sem rá,
s messzi bolyongásokra kész az idea,
kerülőutak márványlépcsőit nem kíméli cipőkopogása,
de belé fúródó homlokának hámrétege sem,
nincshalmok védősáncát rajzolja meg a gondolat,
holnaptól nem hajtok ménbe, nyájba, erős kötelékbe...
újabb álmot

csak szememre
fátyol szövődik spontán az ébredésből,
mert félve tipornak meghódított sáncot a ragadós
csizmák,
hódoltatják a világot, s hordják szerteszéjjel a túl- 
hevült skizmák,
s lesz-e dér, lesz-e páholy, lesz-e létbizonytalanság 
ehhez a tánchoz,
fáradt karod bírja-e a ritmust, az időzítést...

a kérdés úgy koppan beretvált fejekre,
mintha a válaszadás értelmében hinne még bárki itt,
tétován szabnak új irányt, ott a sarkon tú l...

a sarkon túliak...



SZENT TEHÉN

a szent tehén 
szent tején 
élek 
én

a hetvenhét 
népmesém 
erény 
még

a kergetett 
álmokban 
kerge 
kór

az elmének 
hányadán 
mersze 
nagy

ha elvihet 
távolra 
messze 
út



HULLÁMVERÉS A TENGEREN

színeibe rejtezett a tenger 
felfejthetetlen és bávatag 
hullámveréssel
dagasztva magasra az emberi tényt

ezt az esetlen lényt

sós habokba mártva 
törve meg a szikla akaratát; 
az öntudat rémét 
a szabad akarat
a szabadság illúziójának fényét
a humanoid szellem
és az ellenkezés sziklaakaratát

hullámok verik el rajtunk a port 
korbácsolnak véresre inat és eret 
és készítik elő,
formálják meg valami utánunk jövőnek 
a minap még sajátunknak vélt teret



KATALEKTIKU SAN
a költő köszöntése

csak tolnai képes
la fontaine-nek nevezni el egy mezei egeret 
s az istráng fekete szalagjait 
tanulmányhoz kötni, szorosan rögzíteni azt, 
mint a küllők ámyjátéka az éjszakák 
tompa városi lámpáinak fényében, oly expresszív, 
mint a hajnalban az utcán elfutó cigánylányok, 
vagy hátrahagyott gyermeteg lábnyomuk a porban, 
fuvallat cincálja most, de rálicitál a meteorológia... 
csak tolnai képes megmérni a békák vérnyomását, 
a márványépületek közt,
hol a rossz álmaiból ébredező városra omlik a kétely, 
s agyon is nyomja talán a talány állványzatán, 
keresve a sólyom pulzusát, 
a hüllők EKG-ján,
a zebra, a marabuk, a pelikánok, s oroszlánék 
Röntgen-képein
azta tűréshatás a megfoghatatlan szerzői kézjegyet, 
ami képzőművészetté lényegíti át, 
avatja -  minősíti át -  a festék vegytanát, 
mert vérrel kellene festeni,
arcokat, mosolygót, tébolyt, makacskodót, napocskát, 
hogy harmadnapra megbámulva színesítse át 
a tömött fehér zsákokat a cigánylányok kezében, 
fodrosítsa, díszesítse, ékesítse fel 
a halál rezgő zöld kesztyűjének márvány árnyékát,



a torta gyertyadombján égetve meg magát, 
mert kettő van,
s ízesítem gondos, zsenge, szaftos jaj szavakkal 
a köldökpórázba égetett tenyérnyi vakolatot, 
hulló, málló, salétromos, füstködös termekben felázott ér, 
talán folyóink egyike tévedt el ennyire parttalan, 
szüntelen áramlással mosva magába, hömpölygetve 
tornyunk ábrázatát, barokkos kínt, szecessziós keservet, 
mert csak tolnai képes együtt nevetni a húsevő virággal, 
cémasugarakba fonódni rezzenéstelen arccal, 
ahogy immár kilábalunk az őszből, jön a tél is 
csakhamar, 
a havat pedig 
a havat pedig 
a havat pedig 
idén is...
ahogy az évek múlása ritmust ad a hólapátnak,
ki kell takarítani a kertet, az udvart, a tájat...
amelyben a homokzsákok most is csak arra kellenek,
hogy azokkal püföljék az egek a vizet,
dölyf hullám okat Szabadítva rá
megannyi álm atlan éjszakánkra,
melyekben Orpheusz a nyitott ablaknál
jegyzeteit rendezgetve igyekszik
felhúrozni, s versenyre kelni
a korszerű fegyverek és a női lábbelik formájával,
miközben a cseresznyevilág újfent lángra kap,
spontán égésben, spontán ellobbanásban,
spontán abortuszban,
spontán vetélésben, spontán tévedésben,



igyekszik túlnőni a kád zöld forrásán,
s amint kilép, a meder szűkre,
még ennél is szűkebbre már nem szabhatja,
még ennél is szűkebbre, minden eddig látottnál
szűkebbre,
minden elképzelhetőnél és a nagyváros rémálmainak 
csendjébe
vizionált képzeteknél is szűkebbre az éj zöld deltáját, 
csak tolnai képes térdig süllyedni a forró homokba 
a palatetőn futva, s ha megszólal a csatorna 
barackmagillatú kürtjének hangján 
a hermelinnyomok selyem-húrjának himnusza, 
majd új lantját is megpendíti tán ...

.. .igen, itt találtuk hajdan azt a gerlekoponyát! 
lidércfény vált belőle 
lidércfénnyé lényegülve... 
s vér hullámzik azóta is a porcelánszarvasban

.. .igen, itt találtuk hajdan azt a gerlekoponyát! 
tolult fel torkunkon már csak látványától is a nyák, 
cseleztünk vadakkal nagy-nagy rakományt, 
amely lerakódott, mint a zálog...

s ma még utolszor, 
utoljára ím ...
a zálogház lépcsőjén ülve látjuk még, hogy ide látszik 
az
ARARÁT
százszor megismételve 
százszor megismételve 
százszor megismételve



ÁRNYÉKOS ÚT ÁGYÉKOS ÚT
variációk egy Tolnai-témára

a tűréshatár 
s ólomként zuhanó 
árnyéka

csak a puszta lét 
s ólomként zuhanó 
árnyéka

a kikerics 
s ólomként zuhanó 
árnyéka

a medvetalp 
s ólomként zuhanó 
árnyéka

a feltételezés 
s ólomként zuhanó 
árnyéka

a jelzős szerkezet 
s ólomként zuhanó 
árnyéka

a tűréshatár 
s ólomként zuhanó 
ágyéka

csak a puszta lét 
s ólomként zuhanó 
ágyéka

a kikerics 
s ólomként zuhanó 
ágyéka

a medvetalp 
s ólomként zuhanó 
ágyéka

a feltételezés 
s ólomként zuhanó 
ágyéka

a jelzős szerkezet 
s ólomként zuhanó 
ágyéka



a szomj
s ólomként zuhanó 
árnyéka

az asztag
s ólomként zuhanó 
árnyéka

az Adria
s ólomként zuhanó 
árnyéka

a szifon
s ólomként zuhanó 
árnyéka

a bódulat
s ólomként zuhanó 
árnyéka

a szomj
s ólomként zuhanó 
ágyéka

az asztag
s ólomként zuhanó 
ágyéka

az Adria
s ólomként zuhanó 
ágyéka

a szifon
s ólomként zuhanó 
ágyéka

a bódulat
s ólomként zuhanó 
ágyéka



Pesti srácok





PANNON-HEGYESÍTÉS

felhők tornyosultak 
-  akárha hegyek lettek volna -  
magukba rántva a felleget

a bosszúvágyat nem mosta le 
a lavórban mosdó 
kád melege
mézillatú véres szappannal 
a buja nemleges vágyat 
mondjátok, 
hogy nem moshatta le 
teniszpálya nem fedhette el

a bosszú szomját 
pezsgős poharak koccanása 
betanult szólamok, jelszavak 
vörös nedűjének 
folyóvízi csobbanása 
nem olthatta ki



emberek kellettek 
kellenek még mindig még 
makacsos orcák 
még makacsabb voltát 
mikorra bemérték a kijelölt portát 
zuhogó esőre ébredtek 
zuhogó esőbe tévedtek 
esőmód hulltak 
számolatlan életek

zengő kubikus nóta 
ásó nyomán régészet ha villan 
feltáratlan sírhelyek 
feltáratlan sír helyett 
töltések
épülnek a hegyek
e hegyidegen tájon
gerincből, csípőből és öntudatból
fájdalomból
tetemes
emberi építkezés 
hegyépítés
föld- és talaj nemesítés

s mit meghallani nem lehet: 
csak
a csendes, a síró, a néma 
a bús magyar tengerfenék



101 ALBÁN KISLÁNY

1. ki tőled kegyelmet kéme
2. ki főzőcskézve sohse félne
3. fél pár papucsáért visszatérne 

fél pár papucsával megtérülne
4. gyermekeddel j ól megférne
5. faluszélen üldögélne

a búzában hemperegne 
apja mellett segédkezne

6. kit nem bántanál, hisz okod se volna rá
7. mások bűnét talán neked is megbocsátaná 

ha piciny tudatában helyet kaphatnál
ha piciny tudatával felérhetné 
behelyettesíthető tetteidnek 
hogy új útra térítse lépteid 
ahová már nem vihetnek 
ahová nem vihet idegen akarat 
nem vezényel 
csak vezérel majd 
hisz nem hágod át a mesefonalat

8. közös nyűgben kedvedre tenne
9. szüleivel megpihenne
10. „miért kellene féltened csöppeteg életed”
11. medencédben nem lapulnál
12. mosolyodban ima volnál
13. írni is majd megtanulnál 

megrontástól óvakodnál 
fegyvert s rombolást nem álmodnál 
hamvakat meg sohse látnál

14. a tűz is csak játék volna
15. s letorkolna érte valaki
16. a nagyszülő, a szomszéd, egy járókelő
17. megszeppenve hazamennél
18. hisz nem csapkodnak a lángok ott



19. mint kiégett gyermekkori otthonodban
20. a falvad, melyben nevelkedtél

ahol fel kellett volna nőnöd, ha nincs ez az átok 
hol talán másként köszönthettem volna rátok 
s ti nem menekültként, idegenben jártok 
vendégeket sem csőre töltve vártok

21. hamvaiban nem heverne
22. lánctalp búzát nem tepeme
23. lángban múltad el nem égne 

nem volna, ki összetépne 
családi fotókon
az üszkös falakkal összenőve

24. ki velem együtt simái
25. veszékelve nem búj dósnál
26. az üszkös falak közt lelted életed 

az üszkös falak őrzik lelkedet
27. menekülve csak a legfontosabbakat vihetted
28. de mit is tudhatja egy felnőtt
29. hogy egy gyermeknek mi a fontos
30. sőt, a legfontosabb!
31. hisz a félkész ebéded 

a sütemények
32. mit agyagból gyúrtál az udvaron
33. azt is magad után hagytad 

poggyászodból kimaradtak 
táskák mélyén nem lapulnak 
hisz,
melyik felnőtt vesződne vajon velük 
mikor lángban állnak a falvak

34. hova térsz már ide haza?
35. mely fal az, mi befogadna?
36. a hamuból és a sárból húztam elő nyomaid 

léted
létezésed nyomait

37. melyek rád utalnak
3 8. menekültek friss agyagból vaj on mit gyúrhatnak?



39. hol kapsz itt újra tankönyveket?
40. hol tudsz majd újra szabadon játszani?
41. hol int búcsút a rettegés?
42. hol vész el a megvetés?
43. ... mit érlel ki belőled a szenvedés?
44. a gyermekek a háborúk kiszolgáltatottjai
45. s nem értheted
46. miért mocskolják be gyermeki létedet

* * *

81. nem láttam az arcodat
82. mosoly sem könny nem fakadt
83. nem láttam azt a tekintetet
84. hogy kísérted
85. amikor a szüleid

a felnőttek kiürítették a házakat 
a házatok

86. csomagoltak az asszonyok
87. s útra készen -  valami még ottmaradt
88. belőled egy darabka
89. ami te voltál és téged képvisel 

ami ottmaradt és nem vihetted el
90. amit már nem lelhet senki meg 

s a lelkedbe sem vésheted
91. hiányfoltokban csöppnyi léted ténfereg
92. és soha vissza nem kapod
93. gondtalanság újra nem terem
94. nótákat húztak itt el sok-sok kegyetlen fegyveren
95. visszhangjuk is hontalan
96. hisz fegyverszóval mondva van
97. fél pár papucsodnak valahol még párja van
98. dalmát kiskutyáid nem csaholnak örömet
99. gyerekszobád falai ontják ma a könnyeket
100. hamu és korom -  a siratófal megrepedt...
101. elkezdtél már egy új, keservesebb életet

Srbicán, 1998. augusztusában



KÍNOS KÉNYSZERHELYZETEK

mi a helyzet nálatok -  kérdi érdeklődve 
egy felületesen ismert ismerős 
hát milyen választ lehetne adni erre? 
semmi, csak a szokásos...

semmi, csak a szokásos, amin most 
s amin ilyenkor 
keresztülmegyek
nem kevésbé felületesen, nem kevésbé kényszeredetten,
nem kevésbé jellegtelenül
ahogy ebben a kikényszerített beszélgetésben

nagyon, nagyon sok minden van, pajtikám, 
de neked semmi!
...csak a szokásos élethelyzetek 
neked sincs semmi más, 
csak a már megszokott látomás, 
neked sincs semmi más,
-  a százszor megjárt állomás...

semmiségek körül forog a hajsza, 
senki sincs, aki igazat adna, 
s aki meghazudtolna, 
s a hibát már jól tudod, hol keresd, 
merülj el szépen a salakba’, 
ne hidd különbnek magad 
mert neked sincs semmi más, 
csak a már megszokott látomás, 
neked sincs semmi más,
-  a százszor megjárt állomás...



nagyon, nagyon sok minden van, pajtikám, 
dolgok,
melyeknek híre megy a faluban,
stiláris élethelyzetek,
stilizált orgazmusok garmada,
mint az a fickó is,
aki most boldogan megy haza,
hogy másnál sincs semmi más, csak a szokásos...
a megszokott élethelyzetek...
mert senki sem árulna el semmit -  s minek is? - ,
aminek vajh bármihez bármi köze van

nagyon, nagyon sok minden van, pajtikám,
de neked semmi más,
csak a már megszokott látomás,
neked sincs semmi más,
-  a százszor megjárt állomás...

nincs, és nem is keresed -  s minek is? - , 
s miképpen ha boltíves, pókhálós vén terem 
zugában álmodó középkori barátra nyitnád az ajtót 
ahogy hazatoppansz, 
akad fenn a lélegzet 
akad meg a szó
s akárha ez is csak egy szokásos élethelyzet volna, 
csak annyira fontos... 
amilyen múlandó



TISZATERINGETTÉT
érdemeink a posványbán merülnek el 
hívatlanul,
mikor már a posvány sem hatalom...
cigaretták évtizedes halovány füstje les
az utolsó sóhaj
az utolsó sikoly
a laza megkönnyebbülés
nyögve csak
akár egy indián távirat
éppoly
-  füstjeles
görcsök törnek felettünk pálcát 
a sajdulás görcsei 
zárt ajtók gyanánt 
elveink csöndjei
meghunyászkodnak az elvek
túlsúlyban vagyunk
csend lesz majd és nyugalom
és tisztaság
mi bezárja a kört
az újak itt mindig a régiek
a posványból nyúlnak ki karjaik
mint a tiszába ültetett virág
kiszácsi-kék szirmai
dacosan
csíráztatva magvait 
szárnyra perdül 
táncra kész 
és görcsbe ránt 
piruettből egy homorút...
csak erekben -  térbe fogva híveit
és sejti csak
csíra-sírra
koszorút



VÁLSÁGTÖRZSKÖNYVEZETT KUTYÁK

törzskönyvbe vétetett 
nemük fajuk és az eredet 
a tisztaság záloga

két fél között egész már nem lehet

gerenda a törzs 
imánkban a válság 
a szőrén is szál van 
csak hogy meg ne váltsák...

a kárhozati torban

por és hamu leszünk 
és füst és kátrány és korom 
halkul szavunk a merszben 
adatainknak meghúzták az oszlopot 
talán még megúszhatunk ezt meg azt

de már minden adat törzskönyvbe vétetett



KUPECEK A STRANDON

oly nyárra ébredek 
(majd... -  s! -  midőn...) 
könnyelműbben nézhetek 
így ősszel vissza rá

tavaszban a csend 
nyárban indulat 
elmereng az ősz 
temeti a nyaradat 
a közlendő itt oly tömör 
mint a szájpenész egy perc alatt 
tél csoszog a ház előtt 
kéri ami megmaradt

visszajárót pazarol 
a lélek, hogyha arra jár 
léket vág a strand jegén 
és fülsértőén kiabál:

-  sólymot vegyenek!...

eladó minden, mi eladható 
eladó Nápoly, Róma, Bécs 
eladó, vissza se sírva 
a világmindenség



a világmindenségbe kapaszkodsz görcsben 
és rátüzöd az árcédulát 
számlát adva szemed se rebben, 
az üzlet jól megkötve már

a strandon csak a lék marad 
nyáron is majd rádtalál 
csodálkozni nincs okod 
jó ez a tőzsde 
még jobb a fergeteg 
hisz nyugodtan mondhatod...
...hogy ennél olcsóbban már nem adod...



POZITÍV GONDOLKODÁS

a régi idők visszatérnek
csak a régi lányok röppentek széjjel
rászégyenkezhet a
szélrózsa a világra
tövükben

életigenlő verssorok 
a pozitív gondolkodás 
összerezzen 
bennük a mondatok 
üresen is csendes 
koplalása

kiéhezett mondatok kergetik egymást 
egymásután
harapnak rá a tartalmatlan 
szóra,
annyi a semmitmondás 
bennük,
mint virsliben a szója



és én már megint viccelek
ez eddig itt a pozitív
fényképek visszájára fordított képe
(minden rosszat így csalunk ma lépre...)
piszmogunk csak
töretlen
s borjúhozni* kár

pozitív egy gondolat
mely új szavakra vár...!
új szóban az új erő...!
de -  a hangszálakon az is megreked
ha pozitív vagy, újszerű
de te már régtől ismered

* a kreált szó jelentésének feloldása:
a) madártej narancslével...
b) borjúvá válni, borjúvá lenni, borjúként élni...



EGY ÉJSZAKA BELE A SEMMIBE

egy éjszaka,
mely újra semmi különös élményt nem tartogatott 
számodra sem,
utolsó leheletével ezt a verset talán még megszülheti

ennyi talán még kitelik tőle

ha többre már nem is viheti...

nem árt számon tartani, 
hozzávetőleg ez volt a 
hányadik?
-  de nem tartod se számon, 
se kézben a dolgokat, 
kókad-
ozol még hajnalig,
szerencse, hogy kukorékolást se hallani, 
s még mindig abban az utolsó leheletben bízol, 
amely már egy sugallattal is felér

ez az éjszakád is néma lesbe áll, 
oly tűnő, akár bármi m ás... 
mit neki nappalok, 
amikor ő elcammog így is, 
szépen, lassan, 
csak gyalog...

ha többre már nem is viheti...



ÖNÖS IRÓNIA
(mert megérdemeltem)

Sérülékenynek mutatnám önmagam,
Zihálva, s olykor lelkesen,
Üveges szemekkel
Remélve, hogy talán soha, de soha nem jön rá,
Képes nem lesz felismerni senki sem, hogy 
Elkerülhetetlenül -  mi is? - ,  tényleg az vagyok...

Rojtos „pediglen”-eket ontva 
Alapértelmezett képzetem 
Stresszeket teremt,
Zárójelnyi
Terpeszbe
Ereszkedve
Rimánkodni már nincs helyem

Ahogy a park szakad, öniróniától sem mentesen

Kiáltó arcokban éli ki magát, s szertelen 
Italozgatásba kényszeríttetik... menekül...
Lám, főhőssé lesz bennem máris,
Átgondolatlan tézisekbe ojtva,
Tengődve, társtalan...
Óraműként rámcsörög egy újabb, következő frázis... 
Bolyongó, tétova közhely...
Adjunk egy pofont a szarnak, s 
Ne féljük mondani: megérdemelted!



VISELET

viseld el...
s mit ma elviselsz, ne szalaszd honlapra...

vidd magaddal, 
hátrálva,
mit a dölyf majdan rólad önmagaddal elhitet 

s e hajnali versben,
ha végre orgazmusig prüszkölöd szózatod:
„micsoda megnyilatkozás!”
...csak viseld el

s nem keresve ébredést,
mint mikor önmagát szólítja meg a tükörben az ember,
mint mikor hangosan mondja végig gondolatait önmagának,
hát úgy próbáld érteni,
súgd, mondjad, lökd és bökd ki már,
szólj -
hogy szóval értesd meg magad... 

szóra szó jön,
s koporsód már nem éri el a gondolat



MEG A BÉKÉLÉS IS MÉG

jó volna néha érteni 
egynémely gondolatot, 
mely felmerül bennem

jó volna sejteni,
mi tőről fakad, ha sejteni vélem...

jó volna ismerni az érzések hátterét...

s talán nem ártana -  bárkivel! -  megbékélni is néha már...



TOMPA LÁMPAFÉNYBEN

elhúzódott a munka ma is 
későn indulok haza, 
s ilyenkor már kirajzanak 
a cédák a zuglói pályaudvar 
vasúti felüljárója alá

színesítik a tájképet, 
ahogy a pillantásuk villan, 
fogszabályzón csillan 
a tompa lámpafény, 
szaglószerv legyen az ember arcán,

amelyik kiismeri magát 
ebben az orgiában, 
ahogy lényük eggyé olvad 
a szexmunka szagával 
a szilaj fémkonstrukció alatt

amelynek aljában elvezet utam, 
s amelynek alant hömpölyög a szó, 
itt a húgyszagban dugnak, 
de a hajléktalanok számi is idejárnak, 
gubbasztanak a lámpafényben

s nézik, mint más a tévé előtt, 
élő egyenesben 
hogyan dugnak itten, 
vagy ahogy mélán elsuhanva 
a szétfolyt húgypatakba léptem

hogy ez a szaglószervi orgia 
mostantól engem is elkísérjen, 
mint gondos anya óvodába gyermekét, 
majd ha a cefrében megerjed a sors; 
és visszahökkenek: ez a nap is elvetélt...



ÁLMENNYEZET

a Gödör Klub álmennyezete alatt 
ahogyan teám párája 
a szemüvegem lencséjén megtapadt, 
módosult képek, elborult elmék, 
asszociatív emlék,
vagy már csak a foszlányai annak is ...

a Gödör Klub álmennyezete alatt 
ahogy a pára a lencsére tapadt, 
megült rajta, 
mint holmi honfoglaló, 
mereven,
görcsös ujjakkal kapaszkodik 
a megvillanó fénybe

hitet, igazságot, tartalmat bűvölve -  a légbe;
mi már megint marasztal,
nem kedves, nem dicső, nem segít,
nem aláz meg ugyan,
de sok-sok kellemetlen emléket oldva,
faszer nélkül is, sótlan mivoltba,
a teámba elegyít...



HOLMI TORZ TARTOMÁNYBAN

Lustán zörögnek a villamoskocsik 
a Hidegkúti Nándor stadion sarkán, 
tavaszi estbe hajlik az idő, 
s az elsuhanó járművek füstköde 
festi meg tüdőnket tarkán, 
csillámos színekben, 
pajkos játékossággal, 
a tüdő vész sem lehet ennyire pajzán.

Csak az újabb villamos nem érkezik, 
semmi színért,
s az iménti nyomát sem bolygatná, 
jaj, dehogy,
amelyik leadta hozzánőtt gárdáját, hű utasait, 
holmi szeszélyes kocsiszínért.

A sínpárok a végtelenben összeérnek,
kérlelhetetlen,
holmi torz tartományban,
kóbor lovag a szmogszagú hagyományban,
gyöngyhalász a kagylólakosztályban,
mígnem felocsúdunk e közhelyes félhomályban:
villamosnak, trolinak is egy a vége,
jegyet váltunk a szenvedélyre,
s az est felhői alatt -
gyalog tesszük meg az utat
hazáig,
a hús menedékig,
így imbolyogva el a szemfedélig.



FÉRSZ

amihez gusztusa van 
csak azzal él az ember

nincstelen homályban 
tapogat a félsz

Belzebub is könnyez tenmaga 
dicstelen korában

rikolt és süvölt a tér 
melyben most nyugovóra térsz

degeszre zabálva magad 
e giccstelen homárral

letűnt korok rétegeit lesve
van-e oly tág, amelybe még beleférsz



MÁRCIUS

a hó eleje
most visszanéz -  halovány 
télbúcsúztató



Frazeológia





TÖRTÉNIK THÉBÁBAN, A KIRÁLYI 
PALOTA ELŐTT

„Oh ja j, ja j!  M inden tisztán napvilágra jő .
Oh napvilág! ma utoljára látlak én. 

Ott születtem, hol nem kellett; azt vettem el 
K it nem lehet; s megöltem akit nem szabad!  ”  

(Szophoklész: Oedipus király -  Babits M ihály fordítása)

Újra elrabolta tán Láios szelleme 
Tőlünk melengető napfényünk?
Korinthos földje nem maradhat 
Sárga, mint álnokság nélkül 
Nagy dicsben tartott Püladész.
S Labdakos sem hagyhatja gondozatlan 
Pyto isteni jósdájából rosszsorsúnak 
Jósoltatott gyermekét. Fiát. Én csak annyit szólanék 
Érdekem mellett, kegyes aggok, mielőtt visszatérne 
Theseus, hogy Kolónos földje szikkadt,
S évek óta nem táplálja jobb sorsra 
Érdemes állatit, gulyát, csordát, sem a nyájat.
Vajh kinek a gaztettén száradunk,
Hogy idáig fajult az egykor még
Oly gazdag és bőséges, termékeny földünk?
Az Eumenidák ligete sem



A régi már, s ledőlt Kolónos Hérós 
Szobra a porba. Polyneikés elveszítette 
Azt, mit ember csak egyszer veszíthet el 
Életében, s vissza már soha többé 
Nem szerezheti. S mert bizony immáron 
Szűz föld tartja vissza, engem szalasztottak 
Szólani hozzátok, mint mást egykor Ninive népéhez, 
A várost riasztani a veszedelem felől,
Mely északról fenyegeti vésszel.
Vétkes módon született átok-test,
Antigoné lelke ím Klütaimnésztráért 
Jajong, s veszni hagyta volna tán 
Nemzetségét, csak hogy majdan láthassa ő 
A fojtogató kezet Élektra nyakán. Isméne 
Kreón karján, mint őrjöngő röfögést 
Hallató tehenészlegény, s szeretője,
Úgy köpte szemközt az attikai aggok karát,
S nem rettegte már soha többé egy árva pillanatra sem 
Híres-neves Aigiszthosz bivalyszemes 
Rendet rakó kardját. Ment,
Oresztész ölelő karjáig meg sem állva,
Mígnem városunk elveszett. Vigyázzatok!
Legalább ti ne jussatok egykor oly dicső 
Hős városom, Mükéné sorsára.



NOVEMBER

a negyvenedik 
novemberem múlik itt 
-  alaprajz gyanánt



ALAPTALANRAJZ

Egy gyanútlan alaprajzban rejtőztem el, 
Mit sejtő falak, folyosók, ajtók m ögé...

a fogaidat köpd ki, 
köpd a szemérem szemébe!

a szakrális őrület határán tú l...



KÖVEZETT VARJAK

mintha csendes léptek koppanása volna 
zilált ajakkal alant 
képességek rajzanak

csak a falak, 
a falakon koppanok
így tengetem, ami még tengethető bennem, 
amíg össze nem roppanok

varjak bagzanak a macskaköveken, 
nincs más, 
nem érthetem,
nem leli már helyét bennem az a kevéske értelem,
aminek még otthont adtam tegnap
valahol
magamban,
vagy már magamon kívül,
s ahogy folytatódik bennem a rendületlen kopogás, 
már engem is csak ott ér el 
-  magamon kívül

hogy adjam hát hírül? 
hogy csak a falak, 
a falakon koppanok
így tengetem, ami még tengethető bennem, 
amíg össze nem roppanok



KÉT HETET

két hetet
vagy annyit sem talán 
nem is tudom még 
hogy mit hoz a magány

két hetet még 
ami ugyan lehet kevesebb 
ha inni kell hát 
igyunk meg egy feleset

két hét
és semmi több 
imánknak annyi
-  számolni kellene még 
mi az ennyi
mi az annyi 
meg egyébként is...

két hetet még
aztán mindent ugyanúgy tovább,
ahogy lehetett volna,
ahogy
-  úgy kellett volna hagyni



két hetet még 
tompán és simán 
kétszer volna helyesebb 
kétszer is a tomporán

két hetet még 
kéteset 
két eset 
s holnapra már 
mind a kettő szétesett

két hetet még 
össze-vissza annyit talán 
s ahogy a föld forog 
úgy fordul át önmagán



BETYÁRBECSÜLET
egy nyári tábor margójáról visszaolvasva

verslábakkal kínlódtunk két éve még
tavaly meg fejünkbe vettük,
hogy a prózából verset faragunk:
s e könnyel ázott talajon,
hol nehezen emeli lábát az ember,
most újra itt vagyunk
lakatlan szigeten a kutya
sem tanul meg ugatni,
beszélj hát hozzám,
hogy szavaid érthessem,
ne félj a tested mutatni,
hogy csak a jelbeszédet lessem
tudom ám, hogy lehallgatod néha
a telefonodat
de nincs benne semmi érdekes 
a perceket, melyeket a bódulatnak 
adtál
felidézni már nem lehet



mit használsz? 
a füvet már ismered?

ily bódulatban nem is értem én 
miért jut eszembe hazaárulás, 
tisztulni kéne, 
de, hej, ráérünk arra még

tegnap harangoztak 
holnap harangoznak 
s midőn reggelre a harangnak is 
lába kél
haranglábon osonunk ki egy újabb 
adagért

igen, a füvet már ismered,
ami nagyobb és keményebb, no az a fa,
abba leszünk mi
mindhalálig?
mindörökre
beojtvaü!

Topolya, 2005



JÁREK

hatezemégyszáz
és még pont huszonkilenc
néma főhajtás



VISSZATÉRÉSEINK

újra
úton
gyászmenetben



VALLOMÁSTALAN

amikor leültem asztalomhoz,
kint -  odakint kívülem már esteledett,
s csak a félhomály volt, amit látni véltem...
s mit úgy reméltem,
méltó lehet egy vallomásra,
a titokzatos űrt, ezt a sötétséget -  szólongatni kezdtem 

pimaszság,
de a kis piros buldózerek ma nem adnak választ 
semmire sem,
kérdéseink az ingerküszöbüket nem érik el 
csak szavaink szándékát, 
a gondolat akamokságát 
értik messzire el, nagyon is félre

ahogy a Pöttyös utcai metrónál,
hol a hajnali napsütésben felsejlik a hajléktalantanya,
mert csak az eshet ennyire félre,
mindentől...
s mindentől távol, s nem fér már bele 
semmiféle látószögbe



nincs patina rajta,
nem telepszik meg a langymeleg
s ingerküszöböket feszegetni is, mondd, mégis, minek?

mi végre volna jó a tettetés?
ahogy ringatják, mímelik magukat a szajhák a kertben,
a disztichonban,
szóvég roppan, s összecseng,
ritmus a tokban,
s a vezéralak oly tettrekész...

mi nincstelen, 
csak az van itt velem,
s tán a koldulást sem érdemes már újrakezdenem, 
ezeréves rigolyák bérelnek itt tárhelyet 
világnak pókok szőtte hálóján, 
hol végül minden bennszakad, 
a félhomály válaszában felismered tenmagad...

jó kis portré, látványos sminkkel, 
leplezetlen küzdünk egy megvadult tinccsel, 
lidércfénybe burkoljuk most tudatunk, 
s remegő combok közrefogják 
a világnak tetveit, 
csak a makacság rezdületlen, 
kifulladunk az elcsukló lendületben, 
kárpitok között, 
kerevetben,
csak a járatlan út lehet ennyire -  egyenetlen



mint a vallomásban a kerülőutak, a kínos elhallgatások, 
a sejtelmesség -  vasból van az idő tejfoga? - , 
a kifakult mosoly,
mert -  szív veri, te, János, az ablakot! -  a tengerfenék 
nincs messze m ár...
s mint parancsszóra, kis piros buldózerek sorakozója, 
kaszárnya foglya, suttogó szavakba kódolva 
sunyin a végzetet,
mint mikor a félhomály ingerküszöbe is megremeg, 
s ezernyi közhely kínálgatja pátosszal magát, s hentereg, 
nyelvedre kívánkozik frázisa, kimondatlan, szakadatlan, 
avatatlan... 
nézheted...

amikor leültem asztalomhoz,
kint -  odakint - ,  kívülem már esteledett,
de benn -  bensőmben -  még vakított a napvilág...
nem harang kondult, nem, ez csak a villamos,
ez csak a sziréna hangja, felverve az alvót,
szint’ az egész lakótelepet,
s kövült csókba dermedten tátong itt a nagyvilág...
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