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E világok élete és halála közé ékelődött húsz másodperc 
alatt civilizációk bontakoztak ki, birodalmak lassú, 
hosszadalmas halódása ment végbe. Anyák sírtak, és 
a néma egeket a szerelem dala, a gyűlölet kiáltása, az 
áldozatok jajgatása döngette. Kicsi voltához mérten ez 
a világegyetem éppoly soká tartott, mint ameddig tart 
és tartani fog az, amelynek néhány atomját ott látjuk 
ragyogni a fejünk felett. Az egyik, csakúgy, mint a másik: 
fellobbanás a végtelenben.

(Anatole France: Angyalok lázadása)



a kozm osz szobacsendjének



utolsó felvonás

„s mind. odaszállnak, 
hol üde csillag 
lángja ragyog"

(Goethe: Faust)





Álooom. Haláálomban fáááj hááálnom 
veleteek, kínzóó-gyötrőő lidérceeek, 
megcsapol a kííín, a tortúúra be- 
takaaar, a Sátááán velem, 
mooondd, mit akaar, mért teszi 
közre kínlódó testem, mely 
verejték mocskában fetreeeng, s 
rothadó kínomban gyöngyöző 
homlokooom, s ezt ne is vegyem 
hát zokon tőőle. Mert az álom a sorsom!



ÚJRA ITTH O N

Lovasok a viharban 
Csak hallgatom a dalt 
Mert most ismét ősz van 
A vándor hazatart

Lám, ismét itthon vagyok 
A kertben ülök némán 
Számolok sok csillagot 
Mi vár holnap énrám

Parázs izzik csendben 
A gondolat messze jár 
A táj is alszik rendben 
Lomb közt csirren egy madár

Most Hold festi arcomra bársonyát 
Ne mondd azt, hogy szeretsz 
Érzem az Idők záporát 
Innen már úgysem mehetsz

Sehova...



Ü N N EP
(Kelt az Ür 1993. esztendejében -  karácsony) 

Részletek

Köd van. Ködben születtünk, te meg én, kedvesem, 
s e sűrű magány mára sem oszlandó. Csupán

[a testünk, ami 
foszlandó, de mondd, mit tehetsz, amikor a tücsök sem 
pengetheti örökké fenséges hangszerének húrjait?

[Magány.
És iszony és bűn és gyarlóság. Szélsőség. A magány, 
ami örök. És a többi. Félelem. Mondd, félsz, mikor 
felhasít az éj?! A kín. Óh, mennyire szeretlek. Feljöhet 
minden eretnek, de bástyáim hallgatnak. Hisz miről

[is szól
a dal? A vén zenész vándor gitárjával mit akar? Mert ki 
nem érti, mi is a szeretet, legott éltéből ellophatsz egy 
szeletet, úgy sem fogja fel a mindenható szeleket,

[s részéről
én akár kárhozatra mehetek. Mindegy. Jön majd

[új hétvége,
s ha iszom, talán jobb lesz nekem. Ám az angyalok már 
nem sírnak velem, s a pusztulás elkísér. (Midőn meglelém 
otthonom, anyám már aluszik, s a szakállam belepi a dér.)



A csontszín utcán, rongyokba bújva, csöndesen 
ballag a koldus. Szemben jő a pusztulással, mocsoktól 
körülvéve, épen, makula híján. Az átgyalogolt 
ezredek megtépték fényes köntösét, most cafatokban 
lóg sovány, csikorgó testén. A Vándor ő, a Sötét Éj 
Komédiása. Érdes, gyötört orcáját könnyek szántják. 
Megáll a sarkon, arcát ütésre nyújtja. Te tőrt mártasz 
a szívébe. Ezredszer is a hóba rogy, s némán esdekel 
a lelkedért. Lenge szélben a fátyol, ekkor fellebben 
a titok. Felnéz. Lassan térdre borulok.

VI.
Köd van. Ködben születtünk, te meg én, kedvesem, 
s e sűrű magány mára sem oszlandó. Csupán a

[testünk, ami
foszlandó, de mondd, mit tehetsz, amikor a tücsök sem 
pengetheti örökké fenséges hangszerének húrjait.



KÖRKÉP(TELENSÉG)

Citromnak látom a borsót, sőt, 
bíbor fortyogás, hihető ez, 
mégis fortyog, hét, hé, te, meglesz 
ez, lámák sorjáznak, na nem 
papok, odúból, csernozjom jő, 
de elegem van belőletek, minden
kori lények, téli élmények, sópárlóban 
született a csibor, közben retteg, 
bíbor jő, majd megy, közben süt 
a gyűlölet, de mi ez benned, testvér? 
Egyek vagyunk, kutya!



VÉGE

Búcsúzom, búcsúzom mindenektől, valami 
elvonszol innen, ebben a darabban -  melyben 
oly nagy szerephez jutott a sötétség -  lassan 
véget ér az utolsó felvonás. Az epilógust majd 
megírják helyettem, én fáradt vagyok, mit 
tudtam, megtettem. Nem húzom tovább, fojtogat 
a búcsúzás. Ez utolsó könnyet még itt hagyom 
nektek. Őrizzétek!
(Ég veletek...)



A köd

„HAMM:

CLOV:
HAMM:

CLOV:

...de mégis honnan tudom meg, hogy 
csak meghaltál a konyhában?
Onnan, hogy bűzleni fogok.
Most is bűzlesz. Az egész háznak dög
szaga van.
Az egész világegyetemnek/’

(Beckett: A játszma vége)





EGY HÓN AP

Egy hónap hallgatás 
Egy hónap sok idő 
Számomra nem vagy más 
Füstszagú, halott kő



SPONTÁN DEPRESSZIÓ

Járt itt egy költő, emberek. Nem 
vettétek észre? Járt itt egy költő, 
emberek. Nem vettétek észre? Emberek, 
járt itt egy költő. Ti nem vettétek 
észre? Járt itt egy költő. Nem vettétek 
észre, emberek? Emberek, egy költő 
járt itt! Emberek, nem vettétek észre?! 
Nem?! Emberek, egy költő, itt járt, 
emberek, itt járt egy költő! Észre sem 
vettétek?! Emberek! Emberek!!! Egy 
költő! Emberek, itt járt egy költő, és 
ti észre sem vettétek! Még csak észre 
sem vettétek, emberek, még csak nem 
is vettétek észre! Emberek, egy költő! 
Nem vettétek észre. Itt járt egy költő, s 
észre sem vettétek. Itt járt! Emberek!
Itt járt egy költő, észre sem vettétek, 
itt járt egy költő, észre sem vettétek, 
itt járt egy...!... Itt egy költő járt, 
emberek. Nem vettétek észre? Egy 
költő. Járt itt egy költő, emberek. Nem 
vettétek észre?... itt volt... de elment



ZÁRT AJTÓK, FALAK KÖZÖTT

Valami megmozdult itt bent, s 
valami meghalt.

Csontszáraz, napszítta sziklából 
könnycsepp facsarodik. Láthatatlan 
és kemény és néma és fájó, tépő 
kínlódás, marcangoló bosszúvágy, 
gyilkos kedv, ölni vágyó éhség, 
mélyből fakadó, elemi sötétség, 
egy éhes lélek. ÉHES VAGYOK!
Fáj! Ne bántsatok. Nagyon, nagyon, 
nagyon fáj!
Szomjas vagyok... fáradt... béna 
karjaim közé telepszik a bánat.

Én későn futottam. Vagy korán 
jöttem ide? De ő érkezett előbb.
Vagy mégsem? Mert ki látott engem? 
Míg gyász szavát zengtem, magamat 
sem láttam. Mélyen lapultam, mert 
iszonyúan fáztam. Szívott a fagy!

Míg jártam az utam a ködben, 
önmagam világánál, vakondmód 
belemásztam a Pokol mocskos 
ülepébe.



Pillanatra felnyitottad falad... 
majd kattant a zár, börtönöm 
falába rovátkákat váj az Idő... 
az őr helyét por lepi... egyedül 
maradtam...
Álmodom... egy szobában fekszem, 
egy szobában, ahol nincsenek falak, 
lágyan becéz a szél, tavasz színét 
sodorja, hátam a fűzfának vetem, 
hallgatok.
Poros arcomon egy csepp könny mos 
magának partot... nézem a semmit... 
ujjaim között egy szál virágot tartok



MEMOÁR

Felfordult belsőm gyökerei mállanak 
az országút méla porában, sokkalta hosszabb 

a szóban a csend, mint a kígyó, melyen 
tovavágtat a tegnap. Magányba mártózva 

maradok mégis mostoha meséknek mélyén. 
Hírnevem fényén a fene tudja, hová is megyek, 
holnap úgyis mindnyájan elfelejtetek, marad 
az őszinte kín, s tán papíromon néhány tűztől 

tépett, mocskos rím. Soha nem feledem az 
éjszakát, mikor testünk szentséges átok járta 

át, s mely éjjel tán nappal volt, bár az égen 
még kajánul nyítt a fényevesztett, piszkos 
Hold. A tábortűzbe döfve szemem, bénán 
hallgattam: a kaktusz tüskéin halott rigó 
nyerít, arcomra jótékonyan zárta néma 

bagoly cirógató, gyengéd szárnyait. Emlékeim 
halála felett sárga, pirulaíz sóvárgásom zengi 
gyászos énekét, nem érzem már testem porát, 
csak a sajgó lélekét. A halottak erősek..., ma 
tán még gyenge maradok. Gyengeségem a 
legnagyobb erő e világon, s míg hernyók 

ösvényén járom a világom, csigaröpte hódítón 
éltet, sebes haláltáncot lüktet éjszakáimon.

Én nem láttam a fényt..., a fény csupán a sötétség 
árnyéka. Nekem feszül szívszerelmem ágyéka..., 

hideg..., mint a pokol



MÉGIS

Momentán másutt mereng magányom, 
mint mormogtam mondák mélyén, 
mégis megmondom, már mögöttes 
mondanivalót merítek meséimből.
Mosolygó, másnapos mondatok másznak 
mögöttem, morzsák merülnek mélyen 
megfestett medencémbe. Mikor megtudtam, 
mára megmaradt mosolyod mímelt, 
megérezvén mennydörgésem, menekedtem 
magamtól mogorván. Melleden márványszín 
maláta mocorgott, mentve, mi menthető, 
mégis megfutamodtam. Mosolyom máris 
megújhodott. Megelégedettség melegített 
méltán.
Mégis magányos maradtam...



Megmented, ami menthető, megmented, 
ami menthető, megteszed, ami tehető, 

megszállottak a mélység messiásai, 
segíts, testvér, míg sóbálvánnyá nem 

válsz te magad is, úgysem láthatod már 
a Napot, túl későn születtél, túl sokat 
vártál reá, és a Holnap túl messze van 

annak, aki a tegnapban született, hiába 
kiáltsz még az ég felé, a festett korong 

árnyékában igaz megváltó fel nem 
cseperedhetik. Mindegy, a szarkák úgy 
sem érhetnek a Holló szeméig, még ha 

fagy is szívja, repeszti testünk, a vég 
szava eléri a csendet, s a vakok erdején 
átlép egy rőt sugár, világítva az utat a 

sehol felé, a sehol felé, mely szent helyet 
immár oly nehéz elérnem. Gyilkos mosolyt 

küldök, fintor a válasz. Érzed, angyalszárnyon 
szállasz egy sötét üregben, felfelé, révület, 
szédülsz, érzed, közel már az orgazmus. 

Egyszerre nincs fent és lent, nincs világos 
vagy homály, nincs él és súly, és nincs 

a nincs, ébren várna rád pokoli bilincs, de 
nem félsz, érzed, könnyű, soha még, csak 

most élsz, csak most van most, fűillat, tehenek, 
zöldek és pirosak, és sáros lábakat látsz,



könnyűn, messze égtől, égsz a vágytól, óh, 
szabadulsz a légtől, a város árnyai, megannyi 
kecses démon, tépik a ruhád, marják a tested, 

elfolyt, mit vártál, vörösre festve az eget, 
halleluja, édeni virradat, csak jönne már ő!, 

s látod, te vagy ő, isten vagy ember, férfi 
vagy nő, együtt minden, együtt ennyi szó, 

együtt a mennyei semmi, szól a dal, megőrült 
az árnyék, mert a halottak tudnak táncolni, 

a halottak tudnak táncolni, a halottak tudnak 
táncolni, a halottak tudnak...



RÓMÁBAN

Most sűrű szárnyakon hullik rám a 
falakról a szitok, most mennem kell, 
kedves, most madarak szállnak, ahogy 
vége lett a nyárnak, ülök a szobában, 
otthagyva, mint a fészekre száradt 
fecskeszar, mi ott piheg tavaszig, 
melengető szárnyak nélkül, porosán, 
a szakállam is szélnek szépül, a tél 
ígéretével belöktek a farkasok közé, 
s bár nem tép a ragály, csak számolom 
a vézna legyeket a szoba merev falán, 
lélegzem -  talán, közben álmodom, 
amint Rómában a reszketve rügyező 
rododendronok riadtan rebbennek 
rideg rongyaikban. Megjöttem, Uram.





Próféciák

„Szüntelen dolgozott a hulló Elme, 
Szervezte magát, míg az Ür eleven 
Elemmé vált, melyben emelkedni, 
Zuhanni, úszni vagy repülni lehet, 
Könnyeden kutatva a riasztó Semmit.”

(Blake: Los könyve)





A semmi susog sebeimben... Sorsűzte, 
tébolyodott talpain megállapodik a 

magány, kopott kerteknek kövén 
bánatot búg a csalogány, a végső, 
mocskos prófécia, lecsúszván a 

hatodik pokolban megnyugszik, 
otthagyva kiszáradt hüvelyét a 
reményvesztett porban. Valaha 

lovag volt, nagyra törő, keresztes 
..., így ma súlyos beismerni, hogy 

fényevesztett, vesztes. Már nincsenek 
szavak, nincsenek emberek, nincsenek 

falak, nem dúl a fergeteg, a néma bilincs 
súlyosan feszül, utolsó kincs, amint 

leköp a nő, több szava nincs. Nyakadban 
kő, előtted a kilincs. Rajta hát, zúgj még 

sok-sok próféciát, s láthatod, mint fordítja 
hátát ellen’ s barát, kinek borát ittad vagy 
anyját szidtad, most átlép hideg árnyékod 
felett! Nézz szét, a penge élén ott a felelet! 
Arcodban utolsó bűzös lehelet a búcsú, 

csókot át a bűnös, csuklyája hegyes csúcsú, 
fekete, folyton itt lófrál, s néki oly ocsmány 

a lélegzete. Eztán gyakran látod majd. Zokogj 
néki próféciát, ő fejet hajt, cserébe mocskos 
élvet ád, megtépve ruhád, léted, megkapod 
a béred, csak húnyd le a szemed. Élvezz!...

A Fényhozód megérkezett



ÚJRA A PORBAN

Átriumaikba a cézárok bevonultak 
vodkát inni, megsemmisülnek, ha már 
a kleopátrákban nem lehet hinni, 
legalább a meghasonlott álmokat
kell valóra vinni Vesztesen
rálépsz a hóra, míg nem gondolsz 
semmi valóra, addig élted nem ég, 
ennyi. Egy spontán rím. Reményét 
vesztett hím, a lefolyóba csorgatja 
álmait, szemhéja ködén át bámulva 
a semmit. Szerelmed zajos hajnalán 
ébred a vadász, paklid üres, kihullt 
minden király és ász, végtelenül 
sajnálod a tegnapod, míg szólt üres, 
semmitmondó dalod, közben mindenki 
úgy tett, szeret. Inkább meghágod a 
telet, mintsem hallgasd, hogyan nevet. 
Az Élet. Jól elbántak véled. Testvér.
A tükör testén csak üres csók szárad. 
Vége az álomnak. Leomlott a várad.



AZ EZEREGYEDIK ÉJSZAKA

adott a táj adott a mező az ég meg az 
egész érted meg adottak az utak nincsenek 

még utak még nem léteznek tudod és 
befogták a tehenet a Wartburg elé és 

beültették a nagyszülőket és beültették 
a bodri kutyát elbírom ezt még mindegy 
és beültették a retket is a Wartburgba a 

piros Wartburgba az apámé tudod az övé 
piros ezért nem indultak még sietniük 
kellett beraktak sok cuccot a tehén is 
bent volt a Wartburgban a pirosban a 
szarva a fekete kormány felé nézett és 
sok cucc volt bent a Wartburg belseje 

immár egy raktár volt és álltak bent és 
kérdeztem hol van a sok cucc között 
az általános iskolás barna hátitáskám 

abba van a cuccom és mondták mosolyogva 
holnap pijac lössz oszt mijen szép is az idő 
és méltatlankodtam hogy hol a cuccom és 
mosolyogva beszélgettek sikoltoztam hogy 
mondják már és a tata mondta hogy boldog 

szülinapot és adott egy napszemüveget 
mondta hogy írt egy verset nekem szerbül 

és a papíron egy konyharecept volt bekeretezve 
nagymama is adott egy napszemüveget és az 

anyu is adott meg az apu is adott egy



napszemüveget az egyik oldalvédős volt 
mint az esztergályosoké és elindultunk és 

mindjárt hazaértünk de most emide haza és 
felkeltem láttam nincs meg az általános 

iskolás barna hátitáskám amibe a cuccom 
vót és lázasan pakoltam sajnálkoztam hogy 
teljes jegyet kell vennem mert nincs meg a 

diákigazolványom és szóltam eljött velem a 
gyula oszt felszálltunk a vonatra nagy volt 

kétoldalt volt benne udvar meg gépek traktorok 
ott kerestem a rekeszt ahol a cuccom kerestem 
de előbb jött egy ember egyenruhában valamit 
kiabált és jött egy ember hosszú haja volt véres 
volt a szeme a kerek szemüveg alatt és hosszú 
volt a szemfoga és akkor rám mosolygott nem 

találtuk a rekeszt mondták a pénztárosnők hogy 
csak kollégiumi belépőre adják ki a kulcsot 

ültünk a már személyvonattá vált vonaton az 
ülésen egyszerre egy nő sikoltozott és láttuk 

hogy egy faszi meg akarja kefélni és látszott hogy 
már majdnem meztelenek mindenki átnyomult 

a másik oldalra mi is a gyulával de aztán a 
gyula visszaült meg én is csak előbb biztonságba 
helyeztük a pingpongütőimet meg a labdát amit 

eddig is magammal vittem csak a néhány 
nem törékeny holmit hagytuk az ülésen én a 
gyula mögött ültem és a faszi üvöltve a gyula 

mellé ugrott először nevettek majd a gyula 
mondta hogy bocsánat és két ököllel megütötte 
az nekiszállt a falnak mondta biztos bokszoltál 

és összeesett az arca vörös volt aztán otthon



szálltunk le ismét a vonatról és a park után az 
áruház előtt sok fiatal volt mikor megláttak 
kiabálni kezdtek hangosan éljen megjött a 

szögi itt a szögi az egyik idiótamód lépkedett 
ide-oda vigyorgott és azt kántálta jaj de jó jaj 
de jó aztán szétoszlottak és mögöttük ott állt 
a robi egy nagy plakátra mutatott és mondta 
hogy elkészült a legújabb mondtam neki ne 

csináld füstösre azt mondta kék lesz és homályos 
kérdeztem mi lesz a címe azt válaszolta füst!



Álmomban ismét egy 
vörös
nőt próbáltam szeretni, 
szép volt, akár egy 
álom.
De vaginájában fogak nőttek, 
s beteg is volt talán.
Tegnap olvastam a verseidet, 
barátom,
miket főképpen Ildihez írtál.
Kérdezted, hogy tetszik...
Mint mikor a sírásó a 
sírba
fekszik, amit egy másik sírásó 
ásott.
Vidítjuk egymást...
Tetszel, baszd meg, minek kérded, hisz 
„...egy a hangja, / morajos, bús, halotti 
hang.”
Néki nem annyira, mi...?
Puskás kérdezte, mi vagyok. Mondtam: 
festő.
Álmokat meg Múzsákat festünk, Tibikém, 
aztán meg beléjük szeretünk.
Csak szar felébredni



NINCS SEMMI

mindaz, mit magam körül látok 
elforogni,
csupán egy álom súlyos üledéke 
az arcok és a hangok, az 
érintések
a kristályprés alatt, az 
alattomban elvégzett mozdulatok 
az indulat ajkadon, a 
káprázat
ködfalán átsuhanó tenyér 
az égő pipacs a sötét felhő 
zuhatagában, s a könny 
mely utolsó
útján még elkíséri a bágyadt 
félhomályban
az, hogy mindezt elmondom -
s álom az is, hogy
látom
üveghez nyomott arcotok 
üledékes szemekkel gördül a 
korcsolyapályák biztos oltalmában 
az éjjel azt álmodtam, hogy 
élek
és álmodom

őrület -  szóltam 
ébredéskor



mindegy
óh, hát nem gyönyörű 

soha
nem bizonyíthatjátok be nekem 
ezúton,
hogy őrült vagyok 
hiszen
csak a semmi susog sebeimben



Ezt már csak úgy

„Ezzel Jama erőszakkal kitépte hősi Szatjaván 
teteméből a meghurkolt lelket, m i hüvelykujjnyi csa k”

(Mahábhárata)





csak még egyet szólnék 
csak még egy lágy dallam 
aludj csendben 
én álmodom 
felébredsz lágyan 
én nem látszom 
hangom elfújja a lég 
fagyott könnyem kopog a kövön 
megfásult sóhajból reped a dal 
ha megérted a rigó mit akar 
talán imádkozni fogok



KÉPLET

mindig ugyanazt érzem 
mindig ugyanaz a szó 
mindig mosolyogsz 
mindig más a neved



AHOGY KÖZELEDEM

mikor mész az utcán 
ugye érzed bűzhödt leheletem 
ahogy közeledem

halott madarak 
hullanak az esték 
évezredek bűne nyomja 
öleli az esték testét

csak nézz szét a pusztán 
a sötét Föld nyugszik tenyeremen 
ahogy közeledem

kopott falakra 
karcolták a testét 
hatalma nagy a falakról 
mégis lekopik a festék

mikor állsz az úton 
alattomban köréd tekeredem 
ahogy közeledem

néhány órára 
vedd kölcsön a testem 
csúf halálod történetét 
majd a homlokodra festem



kezem feléd nyújtom 
szétfeslő testedért epekedem 
ahogy közeledem

halál órája 
a mutatót lestem 
addig-addig játszadoztam 
míg a csapdájába estem

(ott nyugszom mindenütt 
ki szemben jő csak a kísértetem 
ahogy közeledem)



Ó, IGEN!

Szeressétek egymást, mondta a Krisztus és 
meghalt
Minden relatív, mondta Einstein és 
meghalt
A büszkeségem különböztet meg az állattól,
mondta a Dédi és
meghalt
Mi ebből a tanulság?
Amíg ezt nem tudjuk, addig 
senki nem lenni okos, 
nem beszélni túl sokat



A LÁZADÓ

Zárt ajtók, falak között próbálgatta 
korcs szárnyait, 
a nagy égre pályázott, pedig 
még mászni is csak alig volt képes 
magasnak tűnik a küszöb 
az ajtókat meg csak úgy odafestették 
a falra

Zárt ajtók, falak között próbálgatta 
korcs szárnyait,
a nagy eget meg csak úgy odafestették 
a plafonra
a pókokat, a bogarakat, az apró rágcsálókat 
meg ő festette a sarkokba és a 
repedésekbe
a hangszóróból előtörő üvöltésből az 
úristen büdös lehelete árad

Zárt ajtók, falak között próbálgatta 
korcs szárnyait, 
briliáns elméje felszakadt, 
s a kiömlő semmiben feloldódtak a 
falak, az ajtók, a festmények, a 
víziók, minden, minden



a dühös hangszóró villant még 
egy utolsót, kicsit recsegett-ropogott, 
aztán az is eltűnt 
a sasfiók riadtan körülnézett, 
aztán megnyugodott.
Végre kedvére röpködhet

Kár, hogy magányos egy kicsit



KORAI ORGAZMUS

Néha egy kicsit ő van felül 
néha egy kicsit én 
néha egy kicsit ő 
néha egy kicsit én
aztán hirtelen felröppen, egészen fel 
az égig
szomorú az arca -  azt hiszi, győzött 
én meg ismét csak vállvonogatva 
távozom,
igaz, a szemem picit könnyez

bár lehet, csak egy porszem, 
mi belehullott



ENYÉSZET

felszívódnak a vágyak, s csak
vigyorgok, vigyorgok
ó, ne nézz máshová,
az almába harapj újra
és újra és újra és újra
s ha a vakság már nem emészt,
felemészt a sík, egy
kép, egy mozdulat
de legalább így, talpon
és szemben
és keresztben velük
és mindaddig a sík, a kép, a mozdulat
nem bálvány és nem
penész
nem titok, nem szent 
ki merre ment
nem tudom, nem érdekel, merre van a fent és merre a 
lent
sík, kép, mozdulat, és semmi mást nem jelent 
nem szó, mi titokba bújtat múltat, jelent 
széppé tesz rútat, jelentőssé jelentéktelent 
vakká táltost, ékessé éktelent 
***
no de sebaj, gyerekek 
rosszkedvűnk telének vége, bár 
havazik még néha



felnyíltak az ajtók 
ott sem volt semmi ugyan, 
de most már legalább 
tudjuk
és láttuk, mi az,
és nem fenyegethet már bennünket senki se 
olyan vidám vagyok mostanában 
én egy csodagyerek vagyok 
nincs agyam
ülök a tetőn, nézem, mint világlanak az ablakok
* * *

nem, a férfiak sosem sírnak
és nem fenyegethet már bennünket senki se
bár lelkemben fekete virágok nyílnak
sötét ajándék az ismeretlen sírnak
igen
néha még havazik
és néha még nagyon megkívánlak
csak a testet, a mosolyt,
(azt add nekem) 
a többi úgyis senkié 
néha még havazik
ülök a tetőn, nézem, mint világlanak az ablakok 
néha még nagyon megkívánlak 
* * *

bujdosók voltunk mostanáig, 
sötét kis bűnös alakok a söntéspultnál, 
mint döglegyek, körüldongva 
az enyészet húsvirágait 
pusztuljunk együtt, vagy 
pusztuljon a



gyengébb, de nem játszom
első vérig,
meg labdajáték,
temostmenjel-
haragszomrád
nem
s nem döbbent már meg semmi 
mondod, jó lenne tán boldognak lenni 
csak az élvezet, mondom, 
ennyi
ám legyen, játsszunk 
még nincs vége
kiülök a háztetőre, felnézek az égre 
felszólok a napnak, pusztulj hát el 
végre
sötét az én szerelmem, sötét az ő 
vére,
mint átdereng lágy és hamvas bőrén 
ahogy fekszünk 
egymás mellett, pőrén 
csak az éj takar, s a belső sötétség 
büszkék vagyunk, vadak, kegyetlenek, gonoszak, 
rettenthetetlenek, 
gyengék és ostobák 
***
boldog óra
küszöbön a pillanat, lassítás -
-  végre élvezem, mint
filmen nézem múló percek verejtékszagú,
fájó örömét
kísért a múlt, s nem



tudom,
mért is írom mindezt, 
azaz...
***
én, az erős és bölcs, messze földön rettegett 
kheirón
vágtaték vérbe, csatába 
messze éjszakába
dicső hőstetteim hajnalán, borgőztől bűzlék pofám 
ihletett valék és kába 
s midőn ezer sereg, ezer 
város
dűle fegyveremtől romba 
ezer karcsú hableány közibűi 
éjsötét hárpiát ragadék 
karomba
így ért véget kheirón dicső csatázása 
mérhetetlen rosszkedv maradt csak a társa 
(ám ez a sok fecsegés asszonyszájba való 
másról kéne szólanom 
rúgja meg a faló)
* * *

nem, még nincs itt az
ideje
de írok
írok, mert félek, s mert érzem, 
hogy közeleg, hogy éjszín 
lépése idecseng,
s látom, ablakomnál megpihen és rám tekint a 
csend 
***



azt hiszem, őrült vagyok, ó, én 
szerelmem
bár halnánk meg mindketten azonnal 
nem így egyedül 
magányos voltam mindig, 
most is,
és ó, köszönöm, hogy Te vagy, 
mert
így lehetek még magányosb
mindenkinél
hiányzol
érted?!
hiányzol
hiányzol
nekem, ó, mint az a 
férfi, ki kesereg
mikor Róla kérdeznek, és ő csak zsebre teszi kezét,
majd elképzeli Őt, amint
egy idegen ágyon,
alszik egy idegen ágyon,
felébred
felöltözik és elmegy
mással,
igen,
elmegy,
mással,
egy másikkal
bár mindig belém karolnál, 
itt tartanál,
Veled



mindig
Veled
örökké
s érintené karod a karomat 
arcod az arcomat 
arcod 
az arcomat
azt hiszem, őrült vagyok, ó, én 
szerelmem
bár pusztulnánk el mindketten
azonnal
ó, én
szerelmem
***
hová most indulok
nem jön már velem senki se



csak még egyet 
csak még egy 
aludj 
én
felébredsz 
én nem
arcom elfújja a szél 
fagyott könnyem kopog 
megfásult sóhaj a dal 
ha megérted 
kiáltozni fogok





A csend...

„Szavak? Zene? Nem. Ami mögötte van.”

(Joyce: Ulysses)





HAJNAL

Az éj némán búcsút int újfent
csak nézek utána
ahogy végleg elhal a csend



Csak sétáltunk a folyón a 
hold felé,
míg selymes paplan lett a 
zátonyunk.
Ölelő karjaid közt megérintett 
a halál,
mosolyogtam, 
a bőröm bizsergett.
Ó, az élet!
Ne nézz máshová, 
válaszd az életet, 
itt a pillanat!
Öreg fényképeken tudnám csak megmutatni. 
Elsodort minket az idő.
Kérlek, ne nézz máshová, 
nézz engem,
így, mezítelen valómban,
girhes testem agóniáján úrrá lesz a pillanat,
s jöjjön bár a bíbor köd, mely
szememre telepszik,
majd valahol máshol,
majd valaki más,
majd valaki mást 
***
Kérlek, légy átkozott (Te is)!



A SÁRGA HÁZBAN

a sárga házban sacika mindig itt van csabikával 
a sárga házban sacika mindig itt van csabikával 
sacika mindig szereti csabikát a sárga házban, 
a sárga házban csabika mindig szereti sacikát 
a sárga házban... a sárga házban... a sárga házban...



TOVATŰNŐ VONAT ŐRZI.

tovatűnő vonat őrzi illatát 
s már csak őszi fák sírják 
lépte nyomát
gyermekek verset karcolnak 
nedves homokba 
emlékétől megdobban az csend



sötét házban 
forró ágyban 
elmúló világ porában 
vidám dalt írok 
majd néked
vérrel várom ébredésed 
vérrel hívom 
múló fényed 
szilaj vágyam 
vérrel éled 
eltitkolt sóhaj 
a fényed 
szilaj kedvem 
széjjelszéled
minden mocskos útnak kövén 
elrejteném szörnyű vétkem 
nem bújhatok én 
előled...



CSEREPEKRE TÖRVE

mondd, milyen messze még 
milyen messze még a vég 
oly régóta halott vagyok 
elfeledtem rég 
beteg lelkem ég 
beteg lelkem érted ég 
szánalmas a büszkeség 
míg felnyársal a szenny 
gonosz húsodtól szenvedek 
se pokol se menny 
nincs mitől tartanom 
ó hívlak hát szerelem 
***
ím újra eljöttél
ma reggel a számba szuszogtál 
s ujjad érintése bizsergetett 
ismét láttam halálomat 
***
bőrödön azonosították léleklenyomatomat 
beléd égett
remélem kísérteni fog éjszakákon át 
s üvölts a vágytól ha már nem lehetek ott 
üvölts
ahogy én üvöltöm sóváran a holdat 
halott szerelmem istenasszonyát 
***
meggörbít a vágy



TITOK

tárt kapukat festek 
csukott szemhéjadra 
beléd nézek 
s elhiszem látsz 
titkot suttogok neked 
oly halkan 
meg ne halld 
s megkérlek bólints 
érted lényegem 
felettünk langy altatót sóhajt 
az isten



TÖPRENGÉS

most mit gondolsz 
nincs
vagy talán mégis 
és ha igen 
akkor esetleg 
vagy
netán igen 
van
vagy mégsem 
és akkor mi van 
vajon 
ha netalán



EGY PERCET MÉG

csendben felizzik még az a kevés, 
mi megmaradt 
s csendem szétszórja tán újra 
az indulat
bár csupán rossz szavak 
vánszorognak elő 
nincs semmim, de ezt még 
Neked adom
rebbenő szemhéj, lázas, vézna 
suttogás
cseppnyi rés az idő falán 
talán
ez még megmaradt 
bénán keresem a szavakat 
tétova ujjam szent kézfejeden 
tétova mozdulat

a költő halott 
csak sóhajtani tudok 
mondataim vakok, süketek 
is talán
csak e cseppnyi rés az idő falán 
poémák hajnalán 
tivornyák asztalán a megfeszített 
múlt
emlékszel?



mímelt tömlöcömben apró 
gyertya gyúlt
a kéz kinyúlt, s az enyém balgán
csak ölembe hullt
igen
akkor
s a költő halott
és már csak sóhajtani tudott

de éltem vált verssé 
s ez ódában Te vagy a refrén 
mindörökkön-örökké 
s nem bánt a bugyuta rím, 
vagy rímtelenség, mindegy 
nem verset írok, élek! 
félek
csupán egy keringőre kérlek 
egy táncot még 
egy percet

életfogytiglanit



PLAKÁTOK HAJNALA

Szodoma százhúsz napját élem 
kinyújtott fejemből kövek 
hullanak, merénylet, szívem 
enyém lett, megeszem, hullik, 
hullik az eszem, kínom 
mindenütt, a plakátok hajnala 
hasít, esik az eső, felettem 
homlokszín boltozat, az ég 
kisárgul, megettem anyám, vár 
már a hányásszín magány, 
felrobban egy lány, ezernyi 
talány, számolom vétkem -  
riasztó az arány.
Kétlem önmagam, sodródom 
a korral szemben, egy szó 
jár az eszemben. Egy gondolat. 
Elküldöm a nyarat. Morcos 
halál arat.





.meg ami azt követi

„Hova tűnt a nap mitőlünk, 
Merre szűnt a hold előlünk, 
Hogy ím élünk ily időket, 
Nem látjuk az égen őket?”

(Kalevala)





KÉT NÉGYKEZES SZÖGEDI KATÁVAL

I. Tedd le!

mesék a csend léptei mögött 
szamócahalál a kertben -  ízlelem 
isteni éjnek fénylő lépteit 
vadmacskasikoly-könnyeim nyalom, nyelem 
szűzi lelkem hajnalszín álom 
kitöltőm poharamba, csurran a félelem 
imádlak, növény-létem cammogó percei 
megszagolom a sírkövet: harmatos jelen 
hiszen fagyott kutyahúst ropogtatok 
ott lapul az ősz a tenger fenekén, őt figyelem 
óvakodj, lágy mosolya kín!

2. A játszm a

pók hátán apóka 
pókerezett 
s hátán átlátszott 
a pókerezet

pók apókával 
pókerezett 
s hátán átlátszottak 
pókerei



LÁRIFÁRI

vérzik a lábam 
lógok
egy pózna az égből 
kilóg a szívem 
szívom
ellágyul az élet 
nincs irtózat
bármit beengedek a szobámba
azt mondja,
fuss
stigmáim kifulladnak 
áldozat leszek 
ma este
a vonatod indul 
égjünk együtt

a hangulatom zöld



DÖNGICSE

megőrülök, készen vagyok 
benne vagyok a hibákban

benne vagyok önmagámban 
oberon gyöke vagyok 
aphrodité bolhája 
kiszívják az agyam 
döglött pókok énekelnek 
karácsonyra megvirrad 
a kéket ne, a kéket ne 
megveszekedetten Álmos 
vagyok, megfaszulok 
elmerülök magamban 
csomagolás 
csomagol, ás

felbukkantam
ritka pillanat
megint a
kék
már
látom
keresem a bajt 
firka
firka, firka 
firka



sirámok 
sirályok a vízen 
minden alszik 
széthord engem a szél 
a kapudnál összefúj 
kopogok halkan 
bocsáss be, kérlek 
csak aludni vágyom

sodródom tovább
nem hívsz, nem vágysz, nem
nézel
vigaszom a csend 
betölti álmom

rútul rám törtél ma éjjel 
sikított szemed, vadul 
pislogott öled a mélyben 
beléd bújtam 
csak aludni



Nyitány

XI
nem írtam
azt hittem, majd írok
nem írtam
ittam

(Száműzetésben 
’99. tavasza, Gödöllő)

X2
nincs zene 
csak zaj van 
nincs költő 
csak baj van

(Utóérzés
*99. tele, Gödöllő)

nincs más 
csak a Köd

(Ezt még jóval azelőtt)



csak így magamban 
eltemetkeztem 
vártam az ihletet, hogy 
elhozzon, kedves 
nem jött 
Te jöttél

tölts fel, ébressz, ölj 
feszíts meg
feszítsd meg e meztelen, holt
költőt,
festőt,
senkit, nyomorultat 

üres
üres váza
fázom
nem
nincs
és csak
üres

belétek ordítottam mindenemet 
üres utcáimon kúszik 
kúszik az üres felelet

csend van
csend van mindenütt 
csak a pókok



némán sikoltok

újra tanulnék járni, anyám 
mankóim eldobva 
rohanvást sikoltani az utcákon 
vagy sírni... 
bőgni bár egy kicsit

de mindennél jobban szeretem a mankóimat

csak a mankóimat szeretem

velem vagy, míg úszom az 
ágyban,
egy másik ágyban, 
vagy ebben, 
velem, 
vagy,
vagy nem velem 
bár leírni merem... 
holtom,
s az azon túli szerelem
velem
merem
verem
na igen, az
meg gyáva és hazug és valótlan, 
és legalább bűnös, és 
tudom is én!



én a mankóim vagyok 

légy a mankóm

emberek, ugyanazt látjátok, amit az aluljáróban, ne fi
gyeljetek, fordítsátok el tekinteteiteket most is, ugyanúgy, 
mint amikor a részeg féllábú koldus tartja a markát, a 
toprongyos, vak, meg leokádott koldus, nem tartozom 
rátok, koldus vagyok, meg vak, meg leokádott és mezte
len és halott költő, vagy festő, vagy tudom is én, és mire 
jó a költő: gyáva, nem mer kérdezni, csak áll és néz és 
sajnálja és sajnáltatja magát, és nem mer kérdezni, sem 
válaszolni, csak szépen és kecsesen és fennkölten, de 
alattomosan és hazugul és gyáván teszi fel ugyanazokat 
a kérdéseket, vagy adja ugyanazokat az ostoba válaszo
kat, itt van nektek az ars poeticám, tessék, vegyétek az 
őszinte, meztelen, halott költő-koldus egyetlen igazán 
őszinte megnyilatkozását, s még ezzel is hogy tüntet az 
árva, nincs is őszinteség, vagy ha van, nem vesszük ész
re, mikor mondunk igazat, most jó, de majd folytatom 
részegen vagy belőve, hiányoznak a mankóim

szeretni szeretnélek, nem 
őszintének lenni hozzád 
ne légy hozzám őszinte, 
szeress!

A kertemben sokáig nyújtogatta szirmait a fény felé 
egy virág. Nekem örömöm telt már a látásában is, az 
illatát csak ritkán mertem élvezni, megérinteni pedig 
egyáltalán nem volt bátorságom. Olyan tünékenynek



tetszett. Ősszel bezártam a kertkaput, s mankóimmal a 
hónom alatt inkább az utcákat jártam. Nem kívántam 
látni a halálát.
Majd újra tavasz jött. Kikeletkor a kertbe lépvén azonnal 
észrevettem. A virágom újra a régi helyén pompázott. 
Eltapostam. Hiszen tudtam, újra ősz lesz. Nem akartam 
meghosszabbítani a szenvedésemet, hogy egyre csak az 
elmúlását lessem. Mankóimmal a hónom alatt azonnal 
az utcákat kezdtem járni.
Váltakoztak az évszakok, de nekem soha többé nem jutott 
virág, csak a két mankó meg az utcák.
Pedig a kertem még megvan, benne elmúlt nárciszok 
illatával. De ha megszagolni alig mertem, gyáva voltam 
érinteni, hogyan tudnám lemetszeni, a szobámba vinni? 
Elfeledni mankóimat?
Krisztusom, segíts! Újra tavasz van...

Kérlek, segíts, Krisztusom!

(Balga tanmesék. Sosem hagyjátok elmondani egysze
rűen, nyíltan, hogy szeretem Horváth Virágot.)

meg nekem hiányzik is még valami, ja, szex, drogok, 
rock’n’roll, persze a három kereszt közül ugye mindig 
a középső a legfontosabb, és nem, nem szeretnék még 
búcsúzni se, de lehet, hogy muszáj, és bennem most 
még úgy látszik, feltámadt valami, vagy szeretném, hogy 
feltámadjon, ó, Istenem, add, hogy feltámadjon. 
Kérlek...

Csak ezt a szál virágot a szobámba.



Közjáték: „Bár a látvány Szögi és Mucsi: nem az. Hatal
mas szakadék. Úgy is lehet mondani, nyirkos folyosó, 
amibe kapaszkodsz. Tudod, mi volt még?”
Mucsi Ata diktál: Három éve téged láttalak, baszd  
meg. Szakállas vagy, félmeztelen vagy, és véletlenül nem 
ragasztó, hanem benzin van a kezemben. És ezt írd: Te 
voltál az a kopasz, aki három éveli ezelőtt láttalak téged. 
Ugyanígy néztél ki. Mi a fasz.



És a hetediken megpihent

„Fordítom a verset másra, 
Igazítom új csapásra.”

(Kalevala)





HA LO TTI BESZÉDEM ELHAL

halotti beszédem elhal a füledben, 
kedves, tebenned húrjaimon megszólal
a csend_______________________________
már régóta csak a csend, a csend, a csend, 
a csend, a csend, ezerszer üvöltöm, magamra 
nyelvem öltöm, megreped a tudat, mindent, 
ami szép, kiírtam magamból, mindent, ami 
borzaszt, kiírtam magamból, ez borzaszt
már egyedül___________________________
nincs már szó, csak zokogás van__________
nem üvölt velem senki, ginsberg halott____
elment, itt hagyott, a csendben___________
mindig csak az a csend, a csend, a csend 
üvölts csak, üvölts, csenddé válsz magad is



EGYETLEN SZÓ

az, amiről beszéltem, az, 
amit kerestem, tudod, 
kedves,
a szót, a legszebbet, 
akkor, ott

talán csak a
meséimben foglak végre
megtalálni,
itt
talán csak épp tükröződünk, 
s árnyékaink játszanak 
csupán törékeny játékot, 
talán csak ezért nem tudlak 
érinteni

mert az egyetlen szó még 
mindig gyötrő 
hiányod,
vergődő testünk azért mosódik 
árnyékként el 
sajgó sóhajaim között, s 
e sűrű magány még mára sem 
oszlandó

ha vérem is folyik el rőt 
zokogásban -



ne hidd el
ha szemem alá árnyat is húz az 
elmúlás -  
ne hidd el
ha gyenge mosolyomból a 
halál fakaszt is sötét rügyet 
arcomon -  
ne hidd el
ha mást rebegek a szó helyett 
feléd (mint most is) -  
ne,
kérlek, ne hidd el! 

kedves

árnyék vagyok, egy sóhaj a
visszhangban,
egy elhalt dallam csupán,
sosem volt ez tán másképp,
itt senki vagyok,
egy árnyék

s csak keresem a szót, 
a szent grált, az 
ambróziát, s elfutok mindig, 
mielőtt a szó talál meg engem,



s árnyas fekhelyeken megszólít 
a csend

keresem, keresem a szót, hogy
végre vége legyen,
hogy pontot tehessek, hogy
érezd,
kedves,
hogy csak a tiéd, hogy 
lássam az utat feléd, míg 
árnyam
lassan béke lengi körül a 
végső sóhaj múltán

jöjj hát, s árnyaink 
a meséim tükrén találnak! 
feloldozást!



ÍRÁSGÖRCS (2)

túl mélyre zártam 
démonaim, 
túl vastag a lánc, 
tán elpusztultak 
valahol
elmém sötét rejtekén





Elég





ELÉG

eljátszanék minden szerelmes 
dalt, de
mára már elég volt a semmi kapuin 
dörömbölve várni a 
zokogó messiást 
testeden játszanék már, 
míg körülöttünk tűzben ég 
a múltam,
s a fáradt hangszer legyen 
majd szerelmes vánkosom 
örökkön
elég hát a versből, 
minden atomom érted 
sóhajt

(Zenta-Gödöllő-Zenta, 1993-2001-1993)



Szögi Csaba (1975) első könyve a Költőfogyatkozás (1997) 
című verseskötet. Ezt követte (2004-ben) a Drót című 
regény.
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Tegnap olvastam a verseidet, 
barátom,
miket főképpen Ildihez írtál. 
Kérdezted, hogy tetszik... 
Mint mikor a sírásó a 
sírba
fekszik, amit egy másik sírásó 
ásott.
Vidítjuk egymást...
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