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I. (a csönd)





A CSÖND 
József Attila nyomán

és Etusom, 
a Csönd kialudt, 
mesteri képzavar, 
nem nyugszik a harmat, 
inkább öntestébe mar

s új szépirodalmi folyóirat 
indult meg Szegeden, 
díszes és szép kiállításban: 
a Csönd
az első szám Babits Mihály,
József Attila, Pór Tibor, 
Terescsényi György 
és Ungváry Elemér versein kívül 
Vér György, Szomory Dezső, 
Fenyő Andor,
Szép Ernő, Laczkó Géza novelláit, 
Kárpáti Aurél és Homályos 
Ferenc egy-egy tanulmányát, 
továbbá Móra Ferenc 
Harkabusz házassága című 
folytatásos regényét hozza, 
és a Szemlével záródik 
a nívós és sok remény
nyel biztató lap ára 
200 korona



a laptól m indenki el van 
el van 
el van 
el van
el -  s kong a szó a harang helyében, 
félreverve, fémesen -  
„el van ragadtatva” -  s 
koppan a hang ércesen 
m indannyiunk fejében -  
különösen a kiállítás, 
azonban az összeállítás is 
is kivívta a hozzáértő 
emberek tetszését
-  és bongva búg 
a lég,
dermed a hang -, 
azonban m indenki drágállja
-  permet a nedv -, 
a lapokat leadtam,
a plakátokat elhelyeztem, 
további utasítást kérek
-  kérem, mi kéretik, 
dermedtségét félhetik -, 
további utasítást kérek
-  ha használhatnak, s van mire, 
mindjárt, hogy megérkeztem, 
írtam  a Csöndről a Frissbe
-  de csak annyit, hogy 
megjelent és a tartalm át, 
meg, hogy mennyibe kerül, 
ha meg tudom szerezni, 
elküldöm



és Etusom , a Csöndnek két száma 
jelent meg eddig, 
az érettségi után valószínűleg 
főszerkesztői minőségben 
én kerülök a lap élére
-  súgva búg a lég, neszez 
az áspis -,
küldök egy Cscmd-plakátot is, 
és Etusom, a Csöndét megkaptátok-e

csöndbe csomagolva...

és Etusom , vedd szívedhez 
e levelet,
a laptól m indenki el van 
a laptól mindenki el van 
el van 
el van 
el van
el -  és bongva búg 
a lég,
koppan a hang -  
az érettségi után 
Harkabusz házassága 
200 korona
-  m int sújtólégrobbanás, 
vesszőparipa, 
ciklámen,
s nem csoda... -  Etusom ,
-  ím, rádermed a hang -, 
a nívós és sok remény
mén nyel biztató lapjára



a csönd, ha pattan, 
érlelhetem, kitenyészve 
az égig érő fák alant, 
kövezetek romja reccsen, 
míg búgnak a hangok 
oly hang talan -

további utasítást kérek

Makó és Zenta 
1923 és 2005



AZ ISTENEK HALNAK, AZ EMBER (F)ÉL 
József Attila Babits M ihályt idézi

...a köd nem rejt el, 
nem lesz hűs búvóhelyed, 
csak a köd ha itt most rádborul, 
az elméd reszket, 
értelmed sanyarúi...
...a köd nem vész el, és át sem alakul, 
szerelmet koldulsz, veszendő 
-  ködfátyol-kerengő! -  
napod, és Holdad, és Éjkirálynőd...
Rózsikádból az a csipkés... 
báva szeretője...
...a köd nem titkaid megmentője, 
nem bölcs szavad rejtett széfje, 
a köd nem az esélyed és nem a végzet, 
kezdetnek nem mondható, és nem is 
csak képzet...

„Nem érdekel (...) művészi lelkiismerete, amelyet való
színűleg azzal csitít, hogy úttörő ott, ahová senki nem 
kívánkozik

...a köd nem titkaid megmentője, 
nem bölcs szavad rejtett széfje, 
a köd nem az esélyed és nem a végzet, 
kezdetnek nem mondható, és nem is 
csak képzet...



Ordítsatok szerelmet 
vagy pénzt még inkább, báva szeretői 
a Pénz sin-karja közt doromboló 
fiktív arannyal pereces világnak!

...a köd
szopránt ojt az éjszakádba, 
visszaverődő fényként 
tekinthetsz e más (ködön túli...)
(minden ködökön túli...) 
másvilágba...
...s a köd szótlan is, 
szava se rebben,
nincs kifogás, nincs magyarázat, 
nincs kérdés, és választ sem találsz, 
nincs esdeklése, nincs románc, 
csak tartsd tiszteletben...
...a köd így olcsó préda,
bárkinek téltől, fagytól óvó paplana,
hogy cincálni lehessen, széttépni ezerre,
s a ködfoltokból percenként (vagy gyakrabban tán...)
új és új és még újabb
és egyre csak új életre kelne;
s ködfoltjai akár a drága kelme,
hölgyek rajongják, bájosak, vonzóak,
ingerlőek benne,
s bőszülve riant a férfinép,
kezét, lábát, s életét sem félti még,
esend, de a köd dacos,
a hím vacog, vacogj, vacogj, csak vacogj,
vacogd el vacak dalnokod,



vacogj, csak vacogj halálraítélt...
...a ködnek szeme sem rebben,
nem táplál reményt, nem táplál hitet,
s nem táplál csecsemőt, anyaként szoptatva
nem érez enyhülést,
ha a fájdalom foltjait szaggatja,
nem mutat kínt, sem örömöt,
nem kutat titkot,
és a rejtvényt nem fejti meg,
nem uralkodik, de mégis örvend,
hiszen a titok ő maga,
s akár a bukfenc, önmagába fordul...
...ám a köd nem tépi fel
a rég beforrott sebeket,
nem gyújtja lángra rég megkövült szívedet,
nem oltalmaz és nem keres társat,
nem keserves neki, nem új, nem fájdalmas,
nem gyötrő
sem a gyász, sem a bánat...

„Ignotus után szabadon: akasszanak föl, ha értem, de 
nyelvünknek ennél rútabb, szutykosabb, tehetetlenebb 
és alantasabb mozdulatát még nem vettem fülembe .”

...a köd nem tépi fel
a rég beforrott sebeket,
nem gyújtja lángra rég megkövült szívedet,
nem oltalmaz és nem keres társat,
nem keserves neki, nem új, nem fájdalmas,
nem gyötrő
sem a gyász, sem a bánat...



Szók delíriuma, nyűgöző, nyüzsögő. 
Játszanak, összefogóznak 
benned,
cikáznak, tűnnek,
bukfenceznek, s olykor megállnak fejen 
s már m ind megforgatod önkénytelen: 
„Kultúra!”
„A rút luk!”
Micsoda szimbólum!
Bum! Bum!

...a köd a hű barát, ki 
intő szóra cserben hagy, kis szellő 
jő, s máris ott vagy tenmagad, 
önmagadnak amennyi önmagadból kell, 
amennyi önmagadból még elviselhető, 
amennyi adatott akkor is ha ott vagy, 
s akkor is, ha hiába keresnek, 
mert nem vagy ott...
...a ködre köd jő, meg sem állsz, 
vakít a fény, vakít a gyász, 
elvakít a buzgalom, az akarat, 
a tenni akarás,
s a ködbe veszve hajszolva menekülsz 
szemernyi tisztások felé, 
melyek az elme tisztásai, 
vagy legalábbis lehetnének bár...
...a ködben nincs tagadás, 
minden mi volt, s úgy ahogy, 
és soha, de soha semmi más,
m ert a köd nem enged kibúvót, kiskaput, megoldást,



nem enged csűrést, sem csavarást, 
úgy loccsansz, m int pohárból a bor, 
apadva, s feledve, s feltörölve már, 
minden az eredeti helyzetébe -  ha kell, 
ha nem -, újfent visszaáll...

„A kellékes rendes ember; ha nem tolakodó. De itt úgy 
vagyunk vele, mint valami rím-ügynökkel, akit ha ki
dobunk az ajtón, bejön az ablakon, a példabeszédnek 
megfelelően. Hogy ez nem is fontos?”

...a ködben nincs tagadás, 
minden mi volt, s úgy ahogy, 
és soha, de soha semmi más,
mert a köd nem enged kibúvót, kiskaput, megoldást,
nem enged csűrést, sem csavarást,
úgy loccsansz, m int pohárból a bor,
apadva, s feledve, s feltörölve már,
minden az eredeti helyzetébe -  ha kell,
ha nem - , újfent visszaáll...

Minden folyót vár a Styx.
Oh, megoldó biztos X!

De jaj neked, apadva s feledve, 
m int a pohár kiloccsantott alja, 
lenni a földé vagy Istené!

...a köd nem mutatja meg magát, fel- 
s megismerni nem lehet, 
nem fakad belőle elmosott képzet, 
nem fakad belőle titokzatos dallam,



nem társít képzetet, nem engesztel képzavart, 
nem alliterál, s nem érzed benne jól magad, 
nem szólít fel, nincsen strigulája, 
nem gyilkol meg, nem öl, le sem tagióz vérmesen, 
és nem késztet a megadásra...
...a köd mégsem öncélú teremtmény, 
évszázados, -ezredes az identitása, 
a ködnek célja van ellened,
szipolyoz, zsigerel, s valahova végül mégis elvezet,
nem a ködről szól itt semmi sem, a köd
csak egy mellékes mozzanat,
könnyű így alulmaradni,
hogy alulmaradva érezd jól magad...
...nem a ködről szól itt semmi sem, 
a köd csak a látszat, a hamisság, a megveszett képzeted, 
a tudat kibúvója az alól, 
hogy be kelljen vallanod,
hogy benső kis pusztaságod, tenmocsarad lecsapold...

„Minthogy pedig a kötött beszéd fölött a művészi forma 
országot, a mondattani tagozódás meglapul mögötte 
és értelme elvész szem elől. A tartalom hűtlen elhagyás 
címén perli a formát. És viszont, ahogy tetszik. De mint
hogy a házastársi életközösség fenn sem állott, nászról 
szó sincs, a házasság eleve érvénytelen, azaz művészet 
nincsen.”

...nem a ködről szól itt semmi sem, 
a köd csak a látszat, a hamisság, a megveszett képzeted, 
a tudat kibúvója az alól, 
hogy be kelljen vallanod,



hogy belső kis pusztaságod, 
tenmocsarad lecsapold...

A csupasz fák csúcsa m int tűk  hegye bök be 
az égi flanellba:

Az Isten a földet hóba és ködökbe 
puhán becsavarta, 

hogy óvja azt a pár maradék plántáját, 
amit az ember nem 

irto tt ki még, s amik bús tavaszt várják 
szabadon vagy kertben.

...mert kell a köd,
m intha szükség volna rá,
olybá, s még azon túl is, amazokon túlivá,
amazokonná: sínyleni a vad vihart,
a nagy kavart, m indazt mi belénk,
s talán beléjük is mart,
s talán ők eddig még elkerülhették,
de beléjük is harapni fog majd...
...és kell a köd, még azon túl is, 
félelmeknek álca, 
kell a köd, m ert nem takar más, 
nincs mi elrejtse a szennyet, 
hasznunkra fordulhat a bárca...
...és kell a köd, mindnyájan beleveszve, 
önm agunkra vonva, s eleresztve, 
nyílj ki hát, nyílhatnámpolgár, 
nyírj ki hát, nyírhatnámpolgár, 
terülj te asztal, dőlj te lé, 
nem leszesz, m ert nem adlak,



nem lehetsz az ördögé...
...a köd nem rejt el, nem lejthetsz 
benne örökké, mi nyílni akar, nyíljon hát most, 
nyíljon meg alattam is mindaz, mi ott alant 
adott,
s úgy marad,
úgy hagytad és úgy találtad, 
s ha visszakérték, visszavágtad...

„Tessék megnézni az utolsó másfél sort és belátni, hogy 
ez a bottal esketett nász micsoda másfél üresfejű fattyat 
adott az életnek s micsoda másfél »művészi formát« a 
magyarnak

...a köd nem rejt el, nem lejthetsz 
benne örökké, mi nyílni akar, nyíljon hát most, 
nyíljon meg alattam is mindaz, mi ott alant adott, 
s úgy marad,
úgy hagytad és úgy találtad, 
s ha visszakérték, visszavágtad..

Az Isten a földet puhán becsavarta
[égi flanellba, 

ráfonta, kötötte havát, ködét, 
hogy óvja azt a pár maradék plántáját,

[amit az ember
nem irtott ki még.

...s a plánta a ködben, 
aszalj belőlem is elgyötörtén, 
alamizsnát...



...s a plánta a ködben, 
aszalj belőlem is elgyötörtén, 
békülést...
...s a plánta a ködben, 
aszalj belőlem is elgyötörtén, 
magvakat...
...a köd beállt, áthatolhatatlan, 
akár a szívem, 
oly szikár,
nincs kiút és semmi sem veszendő, 
nincs vesztőhely és senki sem esendő...
...a köd beállt, áthatolhatatlan, 
akár a szívem, 
oly szikár,
az elcsent szemfedő,
vagy a megrontott csecsemő,
a titkos talányok, a jósdák éltetői,
a gyanakvás, a kétkedés,
a gyarlóság tisztelői,
kiszolgálói és megtestesítői fogyva már,
dermedtek...
...a köd beállt, áthatolhatatlan, 
akár a szívem, 
oly szikár,
a szeretet szavait szájára nem veszi,
nem mondja, hogy kellemes, hogy szép ez így,
hogy jó veled,
habár hallgatni (elhallgatni...) kéne már, 
nincs meg az az erő benne még 
mely egy ily pillanatban talpra áll...



„Ennek a versnek az elemzése nem is műtét volt már, 
hanem hullaboncolás. De találunk itt olyanra is, 
amelyet illetni kényesebb, mert már világrajöttekor 
oszlásnak indult. Mit! indult? Ment, fu to tt, rohant. 
Megérkezett. Révbe ért...”

...a köd beállt, áthatolhatatlan, 
akár a szívem, 
oly szikár,
a szeretet szavait szájára nem veszi,
nem mondja, hogy kellemes, hogy szép ez így,
hogy jó veled,
habár hallgatni (elhallgatni...) kéne már, 
nincs meg az az erő benne még 
mely egy ily pillanatban talpra áll...

Csupasz fák gémberedő ágát 
puha gyolcs-ködbe csavarja, fedi: 
az Isten megóvja világát; 
az ember lelkét vaksággal veri.

...a köd mindig a legrosszabbat veszi el belőle,
az emberből,
ki lépne bár, de
tisztességre
gyenge,
a legrosszabbat ragadja meg, 
s nem lesz perc, nem lesz óra, 
nem lesz hely sem, 
hol utol ne érné,
nem lesz elmenőben, vagy visszatérés,



nem lesz otthon, s nincs haza, 
minden kétes értékű és tárgyú 
-  bárgyú! -  
fogalom
ideje veszendő, s a köd sem leplezi ám, 
hogy tartalm a mily esendő...
...a köd nem ismer bánatot, 
nincs benne részvét, nem tárgyiasul, 
nem sejteti múlt és jelen
léted,
ha bámész vagy, tunya, 
és nem vagy ott...
...a köd csak elfed, de nincs benne köszönet,
rejteket nem nyújt,
csak
kötelet,
málhát, zabolát, ostort és kölest, 
hogy tébolyult vagy, 
hogy tébolyulsz, 
hogy kövesd...
...s a ködből nincs visszaút, 
csak egyfelé, csak egy irányban járhatod, 
nem sejteti múlt és jelen
léted,
ha bámész vagy, tunya, 
és nem vagy ott...

„De hát a tudomány -  tessék rábólintani -  szőrszálha- 
sogatásból áll. Hol volna enélkül akár Szókratész, akár 
Newton, akár Einstein} vagy pl. valamely történész? A 
műkritikus pedig költészettudós. Sha minden gyakorlati



szakembertől, mérnöktől, katonától, szülésznőtől, pék
től, borbélytól is szabatos, tiszta munkát követelünk, a 
költővel kivételt tegyünk? Hiszen a költő éppen az alkotó 
szellem tisztaságának nagymestere! Ha egy könyvelő 
a tartozikat és a követelt, a pénztárkönyvet és az áru
tételt, a mérleget és az előleget nemcsak lázálmaiban 
vétené össze, de mindig olyan munkát végezne, amilyen 
formaművészetet (...) csinál, bizony minden szatócs 
kihajítaná

...a ködből nincs visszaút, 
csak egyfelé, csak egy irányban járhatod, 
nem sejteti múlt és jelen
léted,
ha bámész vagy, tunya, 
és nem vagy ott...

Hol év, perc, bor, barátság fölszakad, 
engem különös gátak zsilipéinek 
és hallgatok, m intha gondolatom 
szédülne meredek hídján a nyelvnek; 
de belül, lassan, fészken, titkosan 
a szavak mégis gyűlnek, gyűlnek; 
kiket rímek tollával tollazok, 
hogy ki ne hűljenek, ha kirepülnek.
(íme az én tollas, késett tósztom.)

...a köd nem titkaid megmentője, 
nem bölcs szavad rejtett széíje, 
a köd nem az esélyed és nem a végzet, 
kezdetnek nem mondható, és nem is



csak képzet...
...a köd az apró kis királyság, 
mit magadénak sejtesz, 
nem gyötörhet kétség, 
nem győz meg tilalom, 
nem hasít a fájás, 
ha tiltakozni kezdesz...
...a köd beállt, áthatolhatatlan, 
akár a szívem, 
oly szikár,
visszatérő vendég, régi s rég nem látott 
ismerős, vidékre elvonult barát, 
ki csak felületesen kérdez, 
apró kis jelzésekre vár,
s ki talán tagadja azt is, mit nem felejthet már...
...a köd visszatér, délceg daliaként veri el rajtunk a port,
s állítja fennen, hogy mása csak,
halvány lenyomata vagyunk már
egykor volt önmagunk,
egykor önm agunkról megalkotott
képzetünk nyomában,
melyhez még ragaszkodhatunk ugyan,
de sok értelme sincs ma már,
s nincs rá szó, nincs benne köszönet,
nem visszakozik, nem tágít és nem adja fel,
vissza sem von, nem hőköl,
egy szemernyi, de még annyi sem,
nem fejti fel, csak eltépi, szakítja
a fonalat...
...a köd csak köd, és semmi más, 
misztifikálni is felesleges, misztifikálni



is oly be kár,
magyarázgatni lényét és szellemét, 
kóros elváltozásait
-  sejted még? (mi sejthető...) 
a sok tépett szálból majdan 
ködfoszlány és mahagóni, 
nincsen pardon, sem lenyomat,
nem tisztel, mert neki m ár nem tisztje az,
csak amolyan restül, hanyagul és véznán sürgetőre
fogja, hogy megsürgethesd végre tenmagad...

„Ezért! ezért az ocsmány ürességért, hogy a tartalmatlan- 
ságnak ez a pléh-csörgője kihallassék! Mert eltekintve 
attól, hogy minden szakasz üti a másikat, külön-kü- 
lön is irtóztatóan üresek, mint valami dögszagú árok, 
amelyben még szennyvíz sincsen, csak a nyirkosság 
emlékeztet rá ”

...a köd csak köd, és semmi más, 
misztifikálni is felesleges, misztifikálni 
is oly be kár,
magyarázgatni lényét és szellemét, 
kóros elváltozásait
-  sejted még?
(mi sejthető...)
a sok tépett szálból majdan
ködfoszlány és mahagóni,
nincsen pardon, sem lenyomat,
nem tisztel, mert neki m ár nem tisztje az,
csak amolyan restül, hanyagul és véznán sürgetőre
fogja, hogy megsürgethesd végre tenmagad...



tudok a nemes mámor poharából 
inni,
és tudok hinni
(amihez ma is kell mámor).
És poharam  beszéde: csengés.

...a köd alapos m unkát végez,
nemcsak portád, házad, kincsed, vagyonod, pénzed, 
im már nyomorod is őt illeti, 
az is... az is... noná, hogy az is kell neki, 
s nincs oly esély,
nem láttak még felajánlást, mely elég volna 
bárminek is az őt jogosan megillető helyében, 
lelőhelyében, elvehetően,
s mi elvihető, m ajdan visszahozható, visszahozandó
lészen,
lett, s légyen,
mi elég volna neki,
mivel elégedettnek, s talán megelégedettnek is látsza
nék...
...a köd nem ellentételez,
nem ígér és nem feltételez,
nem, ó, nem követel,
csak (keresztül, s kasul, és be-)kebelez...
...a köd...
...a ködről m ár beszélnem is nehéz, 
minden, mit m ondani kéne, s minden, mi 
mondható, 
már mondva van
-  hogy tomboljam így ki magam? -, 
ha elborít,



ha elborítja agyamat,
ha elborítja agyunkat,
agyadat, elálmosodsz,
aludni kész aludni térsz,
s csak az lesed már, ha még lesheted,
ha egyáltalában m aradt még mit lesned,
nos hát akkor épp azt, éppen azt -  csak lesheted! -,
hogy mit hoz az ébredés,
az éberség vajon eljön, vajon rádköszön-e még...
...a köd olykor pont olyan, 
m int én vagyok,
s a köd ilyenkor magam is lehetnék,
Rózsikája, az a csipkés, 
akár egy széttaposott félcipő, 
a Styx, avagy a kerengő, 
midőn a köd köbe tér, 
nincs új vigasz,
nincs már, nem m aradt m ár semmi sem abból, 
mit szeretnél...
...a köd nem válasz semmire
-  no jó, de mi volt a kérdés? - ,
nem oldja meg, hacsak nem a nyelvedet,
elmédet nem uralja el,
m ert inkább egyszerűen csak
átveszi a helyedet, elméd helyét,
hol űrt, helyet kapar,
helyet csinál magának,
van még mi visszarezzen
-  hogy legyen az, hogy megszerezzem? -, 
s hiába már, ha nem értem is, 
önfeledten...



„Tessék csak nyugodtan elképzelni a költőt, amint béna 
földön ül és az évek malma csikarja! Ezen fölül pedig az 
a megjegyzésem, hogyha az évek malma nem is csikar
ná, akkor sem ülhetne béna földön. Ilyen szóösszetételt 
gondolati költészet stílusa nem tűr meg. Ez a kapcsolat 
csak olyan költeményben szerepelhetne, amely a maga 
egészének minőségében is ezt a fogalom melletti tartal
mat kihangsúlyozó mondanivalót képviseli.”

...a köd nem válasz semmire
-  no jó, de mi volt a kérdés?
nem oldja meg, hacsak nem a nyelvedet,
elmédet nem uralja el,
m ert inkább egyszerűen csak
átveszi a helyedet,
elméd helyét,
hol űrt, helyet kapar,
helyet csinál magának,
van még mi visszarezzen
-  hogy legyen az, hogy megszerezzem? -, 
s hiába már, ha nem értem is, 
önfeledten...

Prémes mezőkön, mint a füst, márványzik
[át a szél.

Nem füst az, csak a halkezüst 
borzongás a Föld fürte közt, 
mely elhal s újra kél, 
ahova csak az égi Est altató csókja ér.



...a köd szava cseng, búg, zúg 
sziréni hangokon, 
s visszhangja sem fásult, 
zengi-zengi m ind tovább, 
s m ind sistergő dalnokon, 
s lesz, s lészen, s eljövend 
hangjában
a zsibbadt timpanon...
...a köd kéz a kézben jár a kiüresedéssel,
a megkövesedéssel, a feledéssel,
s a feledésbe merüléssel,
a ködben búvár leszesz magad is,
ha ezer forrás fakad is,
ha számtalanná sokszorozod lényed is,
s ha folyton folyvást ostorozod tested is, lelked is...
...a köd nem ismer kegyelmet
m ert nem érzi át a halandóság borzalmát...

...a köd...

...a köd az bizony köd...

„Akinek ilyen nyákos, üres odú a lelke, lehet-e forma
művész?”

...a köd nem ismer kegyelmet
m ert nem érzi át a halandóság borzalmát...

...a köd...

...a köd az bizony köd...



Hogyan lépett e primitív Madonna 
e volutás, barokk párkányra? Olyan 
magas a párkány, hogy am int az évek 
m alm a csikar, ki béna földön ülök, 
romló szemem nem éri már a márvány 
únt díszein túl ama boldog arcot.

...a köd nem fedi fel boldog arcát, 
sőt a boldogságot is rejtve hagyja, 
szégyenlősen, m int kit ajnározni kék, 
ajnározni kellenék
-  no, milyen hely az? -  
(van olyan valóság...?)
vagy mindörökkön hiábavalóság? 
melyből kibuggyanni, örvényleni, 
akár az övsömör, 
kezeskedés, vemhes kezeskedés, 
rim ánkodni, ha van miért, 
akár egy vallomásban, 
tisztátalanul, ott valahol legbennebb, 
legbelül és legalul...
...a köd olykor oly merész, 
hogy messzebb képzeli önmagát, 
m int képzelnéd,
m intha volna rá mód, hogy messzebb m ár ne legyen,
hogy messzebb m ár ne is,
m ár semmi sem lehessen,
s ha egyszer m ár beleveszett fejszéd és nyeled,
belevesztél, m int csak veszendő képes,
úgy repít el baljós képzetekbe,
-  nincs megkülönböztethető valóság,



talán soha nem is létezett... 
hogy a valóság összetörped, 
meghanyatlik, talán meg sem törik, 
megismétlődhet tebenned...
...a köd az egyetlen valóság...
...a köd az egyetlen valós élmény,
amire emlékezhetsz még, s amit megőriz
a kollektív emlékezet,
ködből lettél és köddé válasz,
m ert a köd a félelmeid, a kollektív félelmek
eszenciája...

„Emlékszem , milyen édes hajcihőt kavart lelkembeny 
amikor megtudtam volt, hogy a hótakaró megóvja a 
földeket a kihűléstől. Hogy a köd is játszana ily szere
pet a már hófödött tájon, az kétséges önmagában, de a 
versben amúgy is megromlik.”

...a köd az egyetlen valós élmény,
amire emlékezhetsz még, s amit megőriz
a kollektív emlékezet,
ködből lettél és köddé válasz,
m ert a köd a félelmeid, a kollektív félelmek
eszenciája...

Mit keres ott a földön? Tán a rímet, 
m int leejtett pléh-csörgőjét a gyermek, 
keresi gyermekessen. A cselédek 
kisöpörték? vagy ott csörög a táncban 
perecnek kötve egy frivol bokára? 
vagy legurult a terrászról a sárba?



...a köd az egyetlen valóság, s az egyetlen 
valós élmény...
...a köd az egyetlen valóságtartalom...
...a köd a valóság egyetlen megélhetősége...
...a köd maradéktalan,
prímszám, felügyelet,
néma vadász, ki vadakat ejt,
s a vadak, ha mégoly magunk is vagyunk,
fejet hajtanak, akár a kegyelet...
...csalóka dicsfény ez a köd,
hatása alatt felmagasztalod tenmagad,
-  s mondtam már?: nincs visszaút! -, 
fájdalmas lesz, ha majd álmaid paplanáról lebököd 
és leböködöd...
...az istenek halnak, az ember fél,
mert lehet, hogy mégis -  minden?! -  fordítva van?
lehet, hogy mégis -  minden?! -  fordítva volt?
mindennek csak az ellenkezője volt úgy igaz,
ahogy elfogadni, s hinni voltunk képesek...
...ködömszakadtáig őrzöm az álmom,
ha tévhitem is az,
ködömszakadtáig ragaszkodom hozzá akkor is... 
...Isten és ember oly együvé tartozó, 
a teremtés misztériumán oly együtt osztozó... 
...társak talán?...
...ki mondja meg?, 
a fátylat ki lebbenti fel?...
...a köd, akár egy molyrágta paplanhuzat,
ködfoltjaira szakadozva feslik,
új és új, és megújult Ariadnék jönnek,
mert új és új, és megújult Ariadnékat rejt a köd...



„Ismeretes, hogy költők-írók szójátékkal szívesen szóra
koznak. De hogy valaki ezt két oldalon komoly érdekű 
versben végigvigye oly ízetlen szavú bölcseleti alapon, 
hogy »két véletlen szó nem ostobább, m int e világ 
vasakkal fűzö tt s gyilkos véletlene«, -  arra példa csak 
azért nincsen, mert költőt ennyire még el nem hagyott 
a helikoni berkek honvágya.”

...Isten és ember oly együvé tartozó, 
a teremtés misztériumán oly együtt osztozó...
...társak talán?...
...ki mondja meg?, 
a fátylat ki lebbenti fel?...
...a köd, akár egy molyrágta paplanhuzat,
ködfoltjaira szakadozva feslik,
új és új, és megújult Ariadnék jönnek,
m ert új és új, és megújult Ariadnékat rejt a köd...

(állnak) a gatyás jegenyék, 
őrnek, e nagy, marcona, délceg 
strázsa-legények: 
hogy elrémüljenek a Rémek.

...a köd megpördül,
akár szépleány a táncban,
penderül, s nyakatekerten huncut és kacér...
...a köd titokzatos, 
sejtelmes és nyurga...
a... a ködről már minden mondva vagyon, 
mondókákba szedve, 
gyermekjátékok csillogása,



fémes játékszerek neszezése, reptet,
akár a kilőtt vasmadár,
vagy akár papírból hajtogatva...
...a ködnek origami-szeme van, 
minden porcikája finoman hajtogatva, 
vagy mint nemes fűszer 
különleges ételekbe főzve, 
melynek nyomán keresetlen szó a köd, 
a hálátlanság, mely hátralök, 
megadásra, sőt mi több, feladásra, 
önmagad feladására késztet, 
sárba tapos miközben döngölöd, 
s elérzékenyülve már, 
nem hív és nem vár, 
nem csalogat, nem is mégy hát lépre, 
nem tanácsol, m ert nincs mire, 
csak kimerültén, bárgyúan 
és behemótul ápolod...
...a köd m inden remények legfőbb vesztőhelye,
a köd a vesztőhely maga,
hová feltámadni térsz,
reinkarnálód veszett reményedből,
ami még használható,
de földi porhüvelyként ott marad,
utána hagyod elhasználódott,
s mélyenszántó -  mélyre szántott! -  önmagad...

„Hiszen az írott forma tárgyi művészete nem a mérték, 
ütem és rím kellékeinek kiállításában, panorámájában, 
hanem a mű legbensőbb indítékai, mozzanatai hely
zetének váltogatásában áll. A z első mozzanat uralmát



fokozatosan átengedi a másodiknak s ez a harma
diknak. Majd az első mozzanat újból kibontakozik, 
de gazdagabban és a szintén gazdagabban jelentkező 
második mozzanat mögé húzódik. És így tovább, mind
addig, míg nem kész az írásmű, amikor is azt látjuk, 
hogy a motívumok tulajdonképpen átvették lassacskán 
egymás jelentését és jelentőségét, -  a végire érvén már 
csak egyetlen egy mozzanat, motívum áll előttünk, ami 
nem más, mint maga a m ű.”

...Isten és ember oly együvé tartozó, 
a teremtés misztériumán oly együtt osztozó...
...társak talán?...
...ki mondja meg?, 
a fátylat ki lebbenti fel?...
...a köd, akár egy molyrágta paplanhuzat,
ködfoltjaira szakadozva feslik,
új és új, és megújult Ariadnék jönnek,
mert új és új, és megújult Ariadnékat rejt a köd...

s félsz, mint piros szemű, ravasz
hipnotizőrtől, hogy elaltat?
Lesed a holdat?
És remegsz, hogy mit hoz a Holnap?

...mi közöm a ködhöz nekem? 
honnan jön és honnan ismerhetem? 
a köd csak köd, és semmi több, nem egyéb, 
nem talány, és nem is sejtelem, 
ha nem kell már, hát el is felejthetem...



Ajánlás:
...a Styx a megmondhatója, hogy nem esett el Trója, 
a barbárok keltettek halovány, álnok illúziókat róla, 
piros szemű, ravasz hipnotizőrök altatták a népet, 
a köd elfedte a várost, beköltözött belém, s belétek...



A SZÜRKE EMINENCIÁS

ahogy az egyik évszak a másikba áttűnik... 
.. .úgy olvad egybe a két való, 
egyik, mi így vagyok, 
s a másik meg csak úgy önmagán, 
amiben vágyak tükröződnek, 
s talán nem is m aradhat másként, 
hacsak nem... 
frissen, üdén, fennen 
...tú l hiten, bércen, s iskolán

ha körülnéz, azt látja...
...m ily kínlódás, 
mily kínos folyamat ez...

a falikárpiton a légyott...
...szinte egy fakó kis semmiség, 
akárha nem is légyott, inkább csak 
kis piszok lenne tán, 

elkoszolódott foltokba rejtve
az elmélyült mögöttes tartalom, 
mit látni vél ugyan, 
de nem is sejt, 
csak mindent félreért



...s ez teszi, hogy
m ár életemnek is csak 
szürke eminenciása vagyok, 
a háttérben még mozgatok 
bizonyos szálakat, 
de a szálak is ugyanúgy 
m ozgatnak már engemet 
viszont;
a háttérben még mozgatok 
bizonyos szálakat, 

de mozgásuk m ár elakad, 
irányításommal már nem rokon 
a tánc
...csak ezen az arcon nem tűnik át semmi.



HALÁL SZABADKÁN

Deák Ferenchez

nem szeretném, ha úgy érezné, 
meghalni tért haza Szabadkára...

sok van, mit szeretni, im ádni tudtam  benne,
sok van, am iért rajongani is érdemes...
sok van, benne, Szabadkában is, amit megvetek...

a város csak város, m indenütt,
akárhol is nézzük...
csak város,
tetemre nem hívható,
s az emberek teszik benn
mindazt, ami rossz, s azt is, ami jó...

a városba életet is az emberek lehelnek... 
a városba életet -  vagy: halált! -  is az emberek lehelnek, 
s amilyenek ők, amilyenné tehetik, 
a város maga annak tükre csak 
...nem egyéb
több sem, s nem is kevesebb

sok van, mi nyomasztó és terhes, 
sok van benne, mi kortalan



hű érzékkel tép fel sebzett végtagot, 
majd ápolja is, mit egyszer m ár eldobott

a város csak város, hát maradjon is az,
élet vagy halál, m inden csak úgy jellemzi azt,
amennyire mi tesszük benne,
s azzá is lesz, ahogyan lépdelünk...:
ha élet iránt, akkor élni fog,
vagy életnek haránt, akkor m ár rég halott...

s városok, ti, ne hagyjátok magatok,
ne hagyjatok gyarló embereket
fejetlenül kóborolni ott,
hol már lépteinknek nincs helye,
ne szabjatok oly irányt,
mely vesztőhelynek nyit nyílt utat,
kalandra hát,
porondra bohóc, Gelsomina, 
nevetni kell... 
hol a sipkám? 
ma nem veszhet el...

vagy mégsem? 
már rég elveszett...



nem szeretném, ha úgy érezné,
meghalni tért haza Szabadkára...
nem szeretném, m ert a városban még életet remél,
az is, amit szeretek s imádok,
az is, amiért rajongani érdemes,
s az is, úgy bizony, amit ott benn megvetek...
s talán mégis, egyetlen volnék,
ki nem lát benne rémeket?

volt, hogy a város kivetett magából,
volt, hogy szapult s megvetett,
volt olyan is, hogy oly örömmel várt,
ahogy anya vár haza elveszettnek
(halottnak?) vélt gyermeket...
az érzékek kavarognak, megtéveszthetők,
csapodárok is talán...
csapodár anyagból gyúrt városok utcáján,
terén, sétányán, korzóján, házán és falán...
nincs egy porszemnyi hely sem,
mely ne látna túl önmagán...

í g y  J ó >

a vesztőhelyek halált láthatnak csupán, 
a város több kell legyen ennél, 
többedebb, s ezzel együtt több teher...
Szabadka is... 
de így a jó,
s ahogy élünk vagy halunk benne, csak arra jó... 
arról szól és azt jegyzi fel, 
s a város tudja csak, benn 
elsődlegesen nem meghalni kell



nem szeretném, ha úgy érezné,
meghalni tért haza Szabadkára...
ne legyen ez holt szezon,
a halál: az életnek nem értelme, a vége csak,
ne tekintsünk hát rá, mielőtt eljönne, annál hamarabb...
ne készüljünk rá, s ne költözzünk hozzá, tagadjuk meg,
hisz a bohóc festett arca, krumpliorra,
mosolya a halálban is megmarad,
s nincs oly halál, mely letörölheti arcáról a vigyorát

hát ne legyen,
nem szeretném, ha úgy érezné,
meghalni tért haza Szabadkára...
nem Szabadka miatt,
nem azért, amit szeretek s imádok benne,
nem is azért, am iért rajongani érdemes,
s azért sem, am it benne megvetek,
csak az életért, ami jellemzi a várost,
ahogy a bohóc a vasútállomás előtti park
betonszegélyén állva integet,
amíg nincs befejezve minden, addig távozva sem:
elmenni nem lehet





II. ( t i n t aha l ak )





„A tintahal ma szárnyra kel”

(Papp Attila Zsolt)

„áthajtani egy nap alatt ezen 
a kis országon”

(Tóth Erzsébet)

a tintahal ma szárnyra kel,
rezzen alant a lég,
s ahogy a Tisza-parti békák
Veránkát idéző kórusát hallgatom
(s bennem a vágy,
ó, halk nagyon...)
a bősz tintahallal tartanék,
s szentelnék ennek egy elbeszélő költeményt

hívtam volna aranyhalat: szállj velem!
de az aranyhalak már rég nem repülnek,
árválkodni meg nem akarok,
s mint mikor egy nap alatt kell
áthajtani ezen a -  maradék -  országon,
maradtam volna bariton békaként lapulva a karban,
az aszfaltra taposva,
s mint aki, miközben már
fordulnak ki száján belei



utolsó átkait
hagyja posztumusz -  a volánon

a tintahal ma szárnyra kel,
de szállítsuk le inkább a volánhoz,
hisz ily leosztásban az jobb szerep,
mint -  ha a béka a múltja felett kesereg,
kellemetlen is lehet múlttá válni önmagunk szemében,
üssük hát el viccként a dolgok élét serényen

ne keressünk szembesülést, 
ne tartsunk ki és ne csapjunk vissza, 
ne kérdezzünk túl sokat,
m ert könnyen lehet, hogy busszal jövünk vissza...
ha majd a tintahal Ikaroszt mímel,
és a szélvédőre koppan,
lesz majd miért taposni a gázt
keresztül s kasul az ismert világ határáig,
ezen a kis országon át

...s ahogy ott fennen a tintahallal röpködék, 
látom, térkép lenn e táj, 
és nincsen benne köszönet...

félelmetesek ezek a drámák, melyek ilyenkor
lejátszódnak bennünk
eldobottságunk,
ez a gyógyíthatatlan érzés
képzelgéseink korlátait nem ismeri
félelmetesek ezek a drámák, melyeken ilyenkor
keresztülpréseljük magunk,



mint Kohl János a fokhagymát 
a bajai halászlébe végül

csak a dráma marad, a nincstelen testiség, 
ha immáron meztelen röpködünk, 
s meztelen tintahalak röpködnek köröttük

egy képzavar kéne,
„pattogó ostor”
drámai feszültségeink eltorzult képe, 
bögyös és pocakos 
és májfoltos verseink, 
zsigereink megfakult fénye

a hatcsöcsű kocsmában üddögéltem, 
iddogáltam
a nyereg alatt puhított sört, 
s közben veszettül magyaráztam, 
hogy félelmetesek ezek a drámák, 
melyek
a középszerűségbe húznak 
és félelmetes szabadulni is, 
mert itt már soha semmi 
nem adja át önként a helyét 
valami újnak

a tintahalak röpte ma már oly sebes, 
hogy nem próbálok iramot tartani... 
csörrentsünk vissza inkább, 
hátha felveszi valaki, 
hátha beleszól... s ha „a hívott fél



pillanatnyilag nem kapcsolható”, hát beérem annyival, 
hogy képzetem a tegnap esti 
beszélgetés alkalmával úgy rakott össze, 
hogy öröm lenne látni téged

akárhol is légy



visszásságaink újabb fejezetet nyitnak

ha most lecsukom a szemem, 
s el is alszom talán,
tintahalak úsznak át előttem az éjsötétben

s egyebütt nem is láthatom őket, 
hisz a tintahalak még nem jöttek vissza, 
furcsa egy vándorteremtmények ezek, 
a fecskéket és a gólyákat le se szarják...

azok m ár rég itt uralják az eresz alját, 
s a tintahalakat ma is (az idén is) 
megtagadják



2005
(enyhe átirat Böndör Pál 

2002 című verséből)

a távozók 
maguk után 
özönvizet hagynak

ők elmentek 
ők meghaltak 
ők kivándoroltak 
ők melankolikusakká váltak, 
s csak ez az iciri-piciri 
-  csúf időknek csúf tanúja! -  
ez az iciri-piciri 
csúf idő, s ez az iciri-piciri 
csúf tanú,
ki a múlt században 
m ár oly sokszor elveszett, 
iciri-piciri hontalanságát 
csak ő őrizte meg, 
vagy már ő sem... 
nem is tudom

egy kicsikét meghalt 
szegény,
egy kicsikét kivándorolt 
a marhája,



a melankólia iciri-picirit 
megbökte,
rákapott az iciri-piciri 
kistökre
a csúf tanú is iciri-picirit 
felejtett,
az ügyészség így minden vádat 
elejtett
szabadon engedték hát 
az iciri-piciri selejtet

iciri-piciri kis selejt 
nem bocsát és nem felejt 
a bosszúvágy ott szomjúhozik 
az iciri-piciri kistökben legbelül
-  csúf időknek csúf tanúja! -
-  ez az iciri-piciri
csúf idő, s ez az iciri-piciri 
csúf tanú! -  
(fajsúlytalan bár...) 
hömpölyögve iciri-picirit elmerül...

itt szalad a nyulacska 
és még egy!



nyúlfiaknak takarodó 
-  vagy mégsem? -  
iciri-piciri kis selejt 
e talányt
m ár úgysem fejti meg



KÉRDÉSEK

ki vagy (ha volnál?), 
s indítékod, hogyan teljesíted ki... 
önmagad által... önnön akaratoddal... 
másokon?

hová visz és mire vezet, 
ha újfent felveted kérdésedet? 
nem a választ,
még csupán a kérdést -  keress!...
kutass!...
vezess!...

s egyre lejjebb
(ha majd már a középszer is megtagad...), 

s m intha beljebb is valamiben, 
ha lett volna mit, 

hát kértem 
volna
mit kérni még 
sohasem 
s miegyéb 
-  nem lehet elég!



kérdezed?
mikor már valami módon a realitást feleded, 
időtlenednek a síkok,
az arcok is mintha eggyé olvadnának össze, 
s már nem tudhatod, 
ki volt ott, s mely helyen, 
s ha te nem is, én most már kérdezem...

nehéz kiigazodni,
nehéz úgy lovat váltani, hogy még a régit szeresd,
hogy még a régire esküdsz,
holott esküvésed m ár hasztalan,
minden mi régi volt,
s rég volt,
ha nem is jó áron,
ha nem is árverésen,
el bizony, régesen -  adva van...
részvénytelenül,
s talán még a részvétnek is híján 

nem jó!
oly sörénybe kapaszkodni veszélyes, 
melyhez már nem tartozik ló



...MAJD OTT LAKUNK A SZAMOSNÁL

a szabadkai régi zsinagógából 
őrzöm még,
ó, igen, m iért ne őrizném,
Kolozsvár, s a Szamos emlékét

megéltük a m agunk kis Bábelét, 
s tornyaink önmagukba dőltek



SZERNOVODSZK

nem a maradandóságáról 
lesz híres 
(a szétbombázott) 
Szernovodszk 
ma még a hírekben 
szerepel,
de holnaptól m ár a 
dokumentációkba, 
az archívumokba 
vonul vissza léte, 
hogy harmadnapra 
az Isten is elfelejtse

hogy egy kis csecsen falucska
vagy városka volt,
jövőre
senki sem tudja m ár



III.  ( let t  egy vers)





NAGYSZERŰ KÖLTEMÉNY

elolvastam Verebes Ernő Hallatlan élmény című versét 
a múlt heti Kilátóban, 
a Magyar Szó ötvenéves mellékletében,
-  és most látom a Google-ben,
hogy időközben a zEtna webmagazin oldalain is
megjelent ez a költemény -,
majd egy hirtelen jött ötlettől vezérelve
gyorsan lehívtam a YouTube internetes
videómegosztó portált,
ahol azonnal rákerestem
John Cage zongorára írt 4* 33” (Csend) című darabjára, 
ezúttal Árm in Fuchts előadásában 
a felvétel elindult;
a zongoraművész, jobb kezét körülbelül harminc 
centiméterrel a billentyűzet fölött tartva, 
mozdulatlanul ült a zongoránál; 
miközben rákerestem az előadó nevének írásmódjában 
mutatkozó dilemmára
-  Fuchts vagy Fuchs
(mert mindkettőre rengeteg találatot 
dobott ki a Google...) -  
a laptop mellett hagyott telefonomat lestem, 
de engem most nem keresett senki, 
sőt rövid szöveges üzenet sem érkezett, 
pedig több fontos hívást is vártam  épp, 
de semmi nem zavarta meg a zenemű 
előadásának csendjét;



a zongoraművész, jobb kezét körülbelül
harminc centiméterrel a billentyűzet fölött tartva,
mozdulatlanul ült a zongoránál
miután a kereséssel gyorsan végeztem,
még mindig maradt vagy három perc hallatlan élmény
a vers sorait olvasgattam újra,
magamban, belül, némán, hangtalan
hangsúlyozva a szavakat,
m intha közönség előtt adnám  épp elő
-  milyen szép is lenne egyszer valóban megtenni -,
s ahogy a mű végén leállt a lejátszás,
a zongoraművész, jobb kezét körülbelül harm inc
centiméterrel a billentyűzet fölött tartva,
még mindig mozdulatlanul ült a zongoránál,
s jutott eszembe, hogy szólni kellene,
Ernő, azt hiszem, nagyszerű lett ez a költemény, 
és fontosabb is, m int az a sok elmaradt telefonberregés



ÁTSZÁLLÁS AZ ÉJSZAKAI BUSZON 
A NÉPLIGETNÉL

késő éjszaka van
az aluljáróba ilyenkor már nem megyünk, 
hajléktalanok álmát ne verjük fel, 
s ahogy a sugárúton ráérősen sétálsz, 
a luxemburgi Arai kút környékének zöldje 
villan a lámpán, amelyik az álmos autókat 
továbbengedi

néhány liter Franciaországig innen már épp elég, 
ha tolva is,
ha nyögvenyelősen is érkezik 
a remény, mi oly elhagyott, 
mint ha a hajléktalanok felvert álmában 
felsejleni véled a holnapot



ÁPRILIS

változnak már a 
vadak és az évadok -  
görcsbe korhadok



ELHERDÁLT KINCSEINK

csak a szavakat ne! 
csak a szavakat... 
ma még
talán nem kellene figyelmen kívül hagyni, 
asztalt borítani 
egymásra dühödten
feszülő izmok, kitágult nyaki erek köröttem

nem kellene hagyni még 
elhagyni,
mint hűtlen kedves, a szavakat 
nem lenne jó, 
némán, jelezve csak,
hogy lenne még benne holmi elvetélt akarat

vegetálva csak, 
szeretve szinte még,
mihelyt felválthatja jelrendszerünk a szót, 
a kim ondottat, 
az elherdált
kincsnek vélt, megtagadott jelenvalót



ELEVENT KERESŐBEN

az eső csak zuhogott
egy oly kietlen hétfői hajnalon,
amikor
álmokat látni
idegen, ismeretlen álmokban járni 
valótlan közegben,
m intha oly valós volna minden mégis 
akárha eleven közegébe vonulna innen 
egészen messzire a mindenség el

az eső csak zokogott
egy oly kietlen hétfői hajnalon,
amikor
álmokban járni
idegen, ismeretlen, eltagadott közegek 
diktálta remete álmokban, 
m intha oly valós volna minden mégis 
e világban, végtelen 
reményben, m intha vértelen, 
akárha eleven húsába vájna minden, 
s vonulna, akár a gleccser messzire, 
el innen messzire, a mindenséggel



nos, ebben a zokogó esőben,
melynek talán m ár közege sincs,
álmot sem lát, ami nincsen,
maradt volna talán még egy elszánt gondolat,
mi készpénzre váltható,
oly konok, s oly kietlen,
oly szakasztott mása önmagának,
mint tegnap a mának,
oly karakán,
oly szakasztott, reménytelen,
hogy még a mindenségből is visszazökken,
s megmarad im m ár vérképe is
térképezetlen



LETT EGY VERS

lett egy vers 
hirtelen 
a semmiből,
m intha számítana még bármi is, bárm it is



TITKOS KÉPZETEK

szabadulj meg ma egymagad 
ne hagyd,
ne hagyj el semmit magad mögött, 
ami elhagyható

ne hagyd,
nem marad helyben semmi sem,
semmi nem örök,
ami ma még megszólítható

ha nincs is kiút a mából, 
ne hagyd,
ha nem sejlik fel a kijárat, a nyitható 
titokzatos ajtó

ne hagyd,
ha bentről nézve tanácstalan, 
ne hagyd,
hiszen ide kellett valahogy jutni

ha befelé vezetett út vagy rés, 
vagy bármi más, 
ha egyszer benn vagy, ne hagyd, 
hogy csüggesszen az ámítás



ne hagyd,
nem minden szenvedhető el, ami szenvedély, 
ha volt is
mi befelé vezetett, ne hagyd hát 

megtéveszteni
a látást, az elmét és a képzetet 
ne hagyd
tetézni azt, ami egyszer m ár elveszett



HOLOGRAM

a térképet a tájra vetítem, 
áttetsző égbolt alatt formálom képpé 
áttetsző lelkemet,
a térbe vetítetem dimenzióitól megfosztott képemet

mert térkép e táj, 
és úgy taposunk rajta, mint sáros, 
iszapos, felázott talajon 
a gumicsizmák

mert térkép e táj,
régészek ásták és fúrták és keresték, 
de nem találták, 
nincs benne köszönet

mert térkép e táj,
egyezményes jelrendszerek rajzolnak
bőrünkre
járhatatlan utakat

mert térkép e táj, 
és nem érleli tovább azt, 
ami belőle egyszer már 
kiszakadt



nos
ezt a térképet én most a tájra vetítem, 
de az áttetsző égbolt alatt úgy vesznek 
dimenzióink a semmibe, 
mint áttetsző végtelen fonalak

m ert térkép e táj,
amit egy bódult elme zavarában
összefércel talán
nyegle rajzasztalán

m ert térkép e táj, 
úttalan útvesztők orgiája sejlik fel 
gondosan ápolt 
jelmagyarázatán



KEZEMBEN TARTVA

nagy talány lehet, 
vagy még annál is nagyobb, 
titkosított akta, 
mit a síkosított,
málló vakolatú irattár is kivetett magából

itt állok ezzel a talánnyal kezemben, 
ismeretlen versformába ojtva 
jegyezték fel még ismeretlenebb kezek, 
a titkos kódok közül kiolvasható nevemet... 
a szabadon tört sorokban 
tört meg életem egyenes íve, 
szótagolva fricskázta a jegyző 
magasztos terveim, és jelentett alássan, 
hol, m ikor és kivel, 
és kitalálta azt is, hogy miért 
nincs meg itt a fejemben az az emlék 
amit részletezve olvastak később 
rangos megrendelő elmék...

vagy talán nem is értett semmit, 
csak termelte a penzumot, 
mit a kíváncsi megbízó rászabott

amit a kezemben tartok,
ez a paksamétányi talány oly könnyen



felfejthető, mint a gyermek, a soha meg sem fogant, 
az emlék,
mi mára már oly nyomtalan,
mit a málló vakolatú elme is kivetett magából



TÁJVERS

nem tájvers volt az
(habár, könnyűszerrel az is lehetett volna...),
amit a szél ezen a szomorkás
alföldi reggelen,
azon a megsárgult papírlapon
a táj fölött kergetett

nemes papírját a természet erői 
dörzsölték morzsálósra, 
nap sárgította, 
eső mosta,
szellő tompította sarkainak élét 
könnyű szélben poriadósra

Ady, Radnóti, Petőfi, vagy Arany 
sorai szálltak
az elszakított pusztaságban,
a fű, a fák, a vakondtúrás, a szántó,
a fácán és a borz felett
az emberi léptékkel fel nem érhető sorsban
találni m aguknak egy torz helyet
könyvből tépett oldalon szállva
a morzsáló papíron...

akárha tájvers is lehetett volna, 
de mégsem az lett,



könnyű röpte ott a szélben, 
m intha holmi hüllő vedlett 
volna,
a sor végéről pergetve,
lassan-lassan a potyogó betűket a földbe szórta



TALÁLKOZÁSI PONTOK

kezdet a véggel 
összeér -  tépett lapok 
reményt rejtenek





TARTALOM





a Csönd
az istenek halnak, az ember (f )él 
a szürke eminenciás 
halál Szabadkán
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