
Szögi Csaba
Rakjatok be
a gumiszobába!

¿ ■ r

\ y  <

t e









Szögi Csaba 

Rakjatok be a gumiszobába!



A kötet megjelenését 
a Nemzeti Kulturális Alap 

a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság 
támogatta



Szögi Csaba

Rakjatok be a gumiszobába!

Versek

zEtna-Basiliscus
2014



© Szögi Csaba, 2014



„Mindannyian azon a tákolt kötélhídon 
himbálózunky amelyet a társadalom ver 
a szakadék fölé. ”

(John Updike: Az eastwicki özvegyek,)



A fénycsírák kertészeinek 
Neked. Es nekem



I. Versek







V E R S E C S K E  A -M O LLBA N  
-  P É N T E K  E S T É N K R E

(Rajfai Giginek)

szikrázó vitorlavászon 
a magas ég apró arany szegeletén látszom 
ahogy lassanként szemhéjaid mögött 
mindenre alászáll az alkonyat 
nem fázom
lelkem azóta sem szívja fagy 
se rettegés 
se gyönyör 
se kín
se a haragszomrád 
se a jajdeszépvagy 
óh hazám 
azám
bizony pipiske havon 
felpipiskedek az isten 
homlokáig
s ezüst csókot nyomok az öreg 
fejére hej
mindennek tetejére numi tárem 
arany atyácskám 
szegezd hát tekinteted a



világ virágos bölcsejére 
ember lakik itt 
s toportyán
kutyabenge nadragulya 
szőke folyó s folyami 
garnéla a folyó 
partján
zöld a gyékényes és 
zöld a víg kedvem is míg zengi 
zöld nótáját a vén lantos 
a lantján
nincs szív mit át ne 
járna
s nincs seb melyet 
heggel nem takar nincs nő 
nincs sírás a pillanatom 
az örök a végtelen kihívás 
és a vén zenész vándor gitárjával 
mit akar
tarkót vakar lepi a penész árad 
a csend mennél már menj hát 
vár rád párizs new york és 
dakar
indulj szólít a csend az álom 
s a végtelen belenyugvás 
a neve nem más 
mosoly
hazaérni mindenáron 
egy meg kettő az három



nap a séta
hét emelet felfelé
az már tizennyolc és három
míg az utamat járom
mászom a hegyet (mely nem
megy mohamedhez sohasem)
albatroszt nem látok csak
legyet
fekszem a porban élvezem 
helyem nincs itt a sorban 
se ott persze
s örömöm se lehet a borban 
a borban az új 
borban sejj 
vinnyogni nem látsz 
rágyújtok rágyújtok 
hola hombre
buenos dias comprensible 
hol van víz hol van (water 
wasser szú aqua 
voda hogy mondják 
az inuitok az igazság 
borban)
odamegyek arra megyek 
kecses lankák rónák 
hegyek
látjátuk szümtükhel mik vhogymuk
s aztán még
menni vagy maradni



ugyan
(jaj az örök kérdés 
menni vagy nem menni) 
ó hát a világ köldöke 
mindig veled van vándorol 
csak pillants fel öreg 
álmodból álmodó 
én nem ott mérettetek meg hol 
mázsálásra a költő ma 
sorba áll
szólítsa bár allah siva
vagy a halál
nem
aprócska költőcske útjára 
rátalál 
a hazám 
azám
hazám már-már nem is 
a nyelv
inkább a tiszta 
gondolat
szekér halad mező szalad 
szép szárnyait kitárja 
nem lassítja hadak útja 
vizek árja 
délibáb fénye 
szép mezők lánya 
(én vagy te vagyok) 
s az otthon ahol a szív



s a haza ahol 
a lélek
s a tiszta gondolat
mely úgy kap erőre bennem hogy
bűvös erőd fejtsd ki sebten szárnyalj
szélnél sebesebben
hát valahogy így
kedves véreim
tudjátok
bár vitorlavásznon mászom 
s az aranyos szegeletben alig-alig 
látszom 
(légy)
a raszta szív örökké dobog 
most pedig a természet ősi 
hangja hív
hangom s lantom eddig vágott ma a csendbe 
rendeket
kardom szögre akasztom
s itt is hagyom kendteket
hare krisna hare hare
versecském a-mollban péntek esténkre
ennyi volt
vale!



V E R S E C S K E  Z S Ó F IN A K

(Rózsa Szabinához)

zuhanok én is 
nagy-nagy kamikaze 
landolások 
az elme fortyogó láva 
az égbolt nadírpontján 
sóhajtó lárva csak 
öledbe hullva 
(korty sör
látomásom a szemhéjad
mögött lassanként
elenyész)
lepi penész kusza
gondolataim ma
este már
szól a ska
still got those
blue suede shoes
dont care ’buot
the blues
starshine on the water 
the pretty dirty shadow 
rules



nincsegyhely nincsegyhely
kő papír olló
írás vagy fej
kérdezed
ja kérdezem
napra nap
míg cseles apró pillantások 
megett imára kulcsolok 
kérges kezet 
arcom férges
méla tekintetem mily rút 
csókom tán mérges 
s nem is vezett erre 
semmi út

(korty sör slukk 
oberon gyöke vagyok 
eszeveszett puck) 
mennyeknek ördög 
pokolnak csak 
részeg angyal 
mosolyom félszeg millió



a talány
számolom vétkem riasztó 
az arány
a mindenség csak 
részleg
ellobanó gyertyaláng 
a fennen ragyogó univerzum 
az észben 
parány csak
múló lüktetés ha szertetép 
a fagy
a csend mégis oly 
szép vagy káoszban a rend 
a való megnyugvás 
a neve nem más

áltatás
álmodás

mit nekem záróra 
mély lélekzet 
felhágok a hágcsóra 
s csak azt tudom én is 
mit péter a pán 
kukorék a padlásajtón 
ugorj vélem tüzet 
nosza
itt jő a mágus



éjjelét énekli 
ékesen
a nyárközépéji 
a szent iván.



A BO R F IZ IO G N Ó M IÁ JA

(Sándor Zoltánnak)

mámor

picit rásegítek a borra a cannabisszal
tessék (lássák)
sándorzoli
ez bizony egy vers lesz 
mit régen olvastál már 
tőlem avagy 
tenmagadtól 
is (talán)

olybá tűnik
hamvas világosan felteszi a kérdést 
mért is ne lehetnék vajon 
egyidőben görög és 
kínai
li tai-po teszem azt 
kacifántos tegezzel a hátamon 
ül a démon de én 
nem félek a húrt megfeszíteni 
ardzsuna herceg a szolgád óh



fényes govindá óh 
uram

immár akkor
vajon mért is ne kurjanthatnék 
én hogy
mért is ne lehetnék vajon 
egy időben magyar és 
indiai
kötélidegzetű heves 
kötéltáncos
a világ virágos (angyalom ragyogó) szegeletén
egyensúlyozva
te rongyos élet sej

borom itt termett eme 
közeli homokon
nádasok szúnyogdalú hónaljában 
itt napfürdőzött a szem mely 
látva lát sötét holló 
leszálltával pilládra hinti 
hímporát lassan



elsápad majd bólint 
s a horizonton elvetél 
a nap
ordas köntösében eléd lép 
az éj
lészen bagzás
és gyöngy fogaknak csikorgatása 

nővérem
kezem fogd bársony karmolással
léleksatud sújtólégként
emeljen enmagam fölé hogy
uralkodj szenvedélyemen s uralkodjak én
a horizonton végig
az éj
szelídülő csillagvásznán

egyetlen mérték 
itt
szent pillanatot tartva 
most
árva szívem 
rőfje s a pillanat 
pillangóröpte 
poharam szivárványívén 
a hajnal halvány ígérete



konvertibilis

arcom formázza arcod
örökre
soha nem
csitulva.



BÓ BITA A L U N A P A R K B A N

(traumavers -  Zödi Ernának)

bóbita bóbita játszik 
szárnyat igéz a malacra 
ráül igér neki csókot 
röpteti és kikacagja

számomra a kilencvenes évek 
traumája
úgy kezdődött hogy kilencvenegy 
tavaszán hirtelen engem is 
elért a hiperinfláció 
nem tellett már a farzsebből 
a tripla fehér rumokra

jaj
most is ideérzem savanyú 
gyomorsavfényeit 
az ászok asának 
amit a gyuszi bácsival 
a piros alma éjjelnappaliban 
vásároltunk (még mindig) bagóért 
a lányok a gimiből 
ők ajánlották hogy majd



ütni fog az 
hát ütött
a kupakot a tisza-parton 
egy kaviccsal ütöttem le róla 
az első korty a számat a gyomromat 
a bőrömet a lelkemet a várost 
ezt a kurva országot az egész 
kibebaszott
univerzumot összerántotta 
de egy mélységes lélegzettel 
a helyükre billentettem a dolgokat én 
(már akkor is masszív alkoholista) 
undoromat leküzdve az első 
kortynak utána küldtem a maradék 
9 és háromnegyed decit 
exre
még a nyolcat sem ütötte el
a közeli szerb templom hara(n)gja már
vissza is vittem becsületesen
az üres palackot
vártam a gyuszi bácsira közben
az jutott eszembe



lám nem leszek hadipilóta
a rövid szlovén hercehurca
eltántorított most már meg horvátéknál
ropják katonazenére mit is akartam
én ezzel az egésszel
persze a romantikus
lelkem abszurd ábrándrengései
szerelmes voltamvagyokleszek permanens
reménytelenségben
már akkor is már jóval előbb is
én ki vád oidipuszi cuppogással
törtem ki az anyaméhből
s imigyen zümmögve rontom itt a levegőt
azóta is
szerelem a szerelem á 
szarok bele
felugrok inkább a castrumba mielőtt
a gyuszi bácsi befut telik
még egy töményre a csiga úgyis
részeg lehet mostanáig a kedvenc
pincérem nem méricskél teletölt
de akkor a bokrok mögül
felbukkant a gyuszi bácsi
vigyorgó pofája suhantunk
vissza a piros almába
gyorsan még egyet abból az asból
hogy a rosseb szürcsölné ki a pancsolója
velőjét a csontjaiból
még 5 perc s ennek is annyi



hajrá
a lunaparkba
autózzunk és a tettetett józanság állapotában 
első körben extra zsetont nyertünk 
egyet sem koccantunk a többiekkel 
vííííííííííííí... ez annyira vicces volt 
eztán kezdődött csak a visítás és barbár 
lökdösődés előbb a többi dodgemmel 
majd a biztonságiakkal 
röhögtek a gesztenyék az útfélen 
zsiráfnyakammal átláttam felettük 
a túlsó partig csókáig romániáig 
az Óperenciás tengerig 
belekapaszkodtam anna 
édesem blúzából kiduzzadó 
melleibe
csak egy biztos fogódzó kell 
hogy a sarkából kibillentsem ezt 
a rohadt világot 
és szeretlek te lány ó 
halálosan szerelmes vagyok beléd 
és ebbe a rohadt világba de hát 
azt se tudod ki vagyok búgta 
sebaj azt se tudom 
én ki vagyok de szeretlek te vagy 
a végzetem és ez a rohadt világ 
szóltam és ekkor már a gyuszi bácsi 
húzott kijjebb a folyóból 
boldogan visító fejem a kavicsos



parton pattogott 
menjünk igyunk meg még egy 
tripla rumot bömböltem vidáman 
te lány itt várj rám még ma 
feleségül veszlek enyém lesz 
a fele királyság majd utólag megkérlek 
illedelmesen az apádtól a nótáriustól 
a királytól 
az istentől
csak ne menj sehová egy perc
és itt vagyok csak addig iszom
egy tripla rumot
míg a csiga jókedvű részeg
és duplának számítja adj egy csókot
addig is
a szelet csókoltam a lombokat öleltem
már a csillagokkal bagzottam vadul
ó a hűvös hold is hogy belepirult
a lunaparkból gigászi nyulak és koalák
rajzottak a magas ég felé
szilaj elefántok szirénázva zuhanórepülésben
tértek vissza bolygóközi mély
zarándoklatukról
gimnáziumot végzett bús
tőkehalak spricceltek ki a gyomor büfé
ósdi wurlitzeré mellől
hogy kisvártatva a blues kocsma pultja
mellett gyülekezzenek
kamillán átpárolt kapadohányt sodorva



citrommal és jéggel dúsított 
nagy korsó vizeket 
(kerozint kéjgázt karbolsavat) 
nyeltek vadul egyiket a másik után 
íme a tanulság nyerítette boldogan 
egy kaktusztüskére
önmagát feltűző nádiposzáta a körhintán 
az embereknek két gallon benzinre 
van szükségük hogy 
eljussanak a szomszéd faluig 
nekem elég egy félliter 
hogy bejárjam az androméda-ködöt 
a hajnali szitáló esőben 
felfakadt kelésként nyílt szét 
az álmát alvó lunapark piszkos szürke 
ponyvája elcsigázott varánuszhadak 
özönlöttek ki rajta sisakjukat 
fegyvereiket hátrahagyva puszta 
kézzel marcangolták a bokrokat 
a gesztenyéket a korlátot a házakat 
a folyót a szelet a csillagok szűz képmását 
a víztükrön
némán kétdimenziósán fekete-fehéren 
értelmetlen jajvöröst hagyva 
a kali-yuga(szlávia) 
sivár lélekabroszán jégeső 
és csillaghullás
bőregerek bombázzák a bozótot 
miközben a gyuszi bácsi



magában motyogva és mosolyogva
valami ostoba zsnyö kategóriás akciófilmet
bámul belső szemhéjain
az én seggem is mellette a pádon
csak épp a talpammal célzom azt
a magas eget a fejem meg
a porban a cigicsikkel és köpetek
között a számból
lassan de állandóan szivárog
a hígan habzó hányás
én is mosolygok
a menyasszonyom már sehol
a lunaparkban idejüket elütő suhancok hada

már sehol
a tisza-parton sétáló párocskák már sehol 
a felhők mögött megágyazó csillagok már sehol 
te már sehol 
én már 
sehol
üres vagyok 
boldog és szabad

reggel az ágyamban ébredek
anyám főz egy kávét végignézi ahogy
végighányom a szőnyeget a budiig
a ruhám a szekrényben
összehajtogatva
leokádva
kilencvenkilencben aztán a nato bombázza 
ezt a kurva országot



kétezerben lediplomálok
azóta itt vagyok
tanítok
tanulok
múlt és jövő
nincs
csak a pillanat egzisztál számomra így 
ért véget a kilencvenes évek 
traumája

bóbita bóbita álmos 
elpihen őszi levélen 
két csiga őrzi az álmát 
szunnyad az ág sűrűjében.



R A K JA T O K  BE A G U M ISZ O B Á B A !

(nekem és neked)

I.

belevizeltem a mosdóba 
nincs klóm a borzlyukban 
de ez nem az 
a szememből kiolvadó só 
marja a szememet

nem az a perc fáj ami 
számít hanem 
a szám amit percenként 
rongyosra rág 
az ördög
a vészbanyák lüktető ülepe 
se lehet véresebb 
rőtbarna tintától áztatott 
ha feszülve ír benne 
az ördög golyóstolla míg rajta 
fonnyad
sok kárhozott pajzán pápa 
ánusza
nem merem kijelenteni



aludtam-e vagy 
álmodtam csupán az imént 
a lidérc zihált 
a mellemen miként 
a fagy ha szíja dagasztja 
magvait az új rendet 
rendelő pusztulásnak 
a pusztán

repedjen meg a föld 
a világ szeme 
s az ég ahol ő 
jár lássam innen 
lentről mint dobál 
halál élőt s hallhatatlant 
egyetlen máglyára 
rá

(tényleg csak az ördögit 
az ördögit jaj benne vannak



a nevem magánhangzói 
tényleg csak az ördögit 
kéred bármilyen démoni 
már nem is jó)

hányni fogok mindjárt
egy kiló só a szemhéjamon
kiló per szemhéj
megszórom vele az éjszakát
fűszeres szeméremajkú reggelek
a küszöbön
aludtam én egyáltalán
vagy már megint
a meredő fakanál a marokban
s kavargattam éber
álmaimat maghasadó hajnalizzadásig



ó hát csak nyugodtan 
rakjatok be a gumiszobába 
engemet s nem törik nem 
reped meg körülöttem 
a világ kérge konok
kőhomlokommal hasába ha belebokszolok 
(kavargatom a teámat higgadtan 
a borzlyuk éles húsomat 
süketítő kemény szegletei között)

elvetettem én az én szerelmem 
kihűlt ölében a mérges 
magvakat
várom várom gondolatban 
még mindig megvakarom 
a helyét hogy keljen már ki 
a patvarba szökkenjen már 
szárba az a búvalbaszott szerelem 
mit eleddig egyfolytában nagybetűvel 
szólítottam hát ezt neked kicsi 
vagy kelj ki szökkenj szárba 
hogy ápolnám az anyádat velem 
ne szórakozz tovább



s éppen tenéked mesélem mindezt 
énvelem egyet csirrenő csárdás 
galambom igen neked hogy 
még most is őt látom minden 
árnyékban és moccanásban 
ahogy most is itt így végignézek nagy 
őzbarna szomorú szememmel 
a horizont görbületén ő vakogja 
tétova panaszát szemhéjam belső 
csillagvásznának gyöngyöző feszülésére 
a tea ízében is ő van az asztalterítő 
színében és visszájában a lámpa sikoltó 
bálnaolajában 
a jéghegy cukorsüvegében 
bennem és 
benned is
egyetlen szerelmem nincs 
mese sodrok még töltök 
gyújtok pödrök taszítok és 
füstködöt köpködök a szememre 
hogy a mai nap ablakára már végleg 
ráborítsa éjszín köntösét 
a jótékony feledés 
(hátamban kés 
na és)

belezz ki kérlek tégy rabszolgáddá 
na hadd nyújtsak parazsat a cigarettádhoz 
mit kéthetente dacból elszívsz 
így lázadsz az asztmád és az isten



ellen a rendszer nem izgat 
jóízűn nyújtózol az egyszemélyes 
kartonágyadban kékszín 
halálvágyadban a pusztán a pusztán 
pusztán egy kép vagy kenderféregrágta 
éterszagú elmém mélyén 
egyetlen kép az egyetlen kép 
mire még kíváncsi vagyok 
mire még legutoljára rátárom 
fáradt szemem csikorgó kendertől 
vörös kapuját utánad már 
semmi nincsen behajtom 
a zsalut elfújom a gyertyát 
elköltözött a kincsem a városból 
egy kizárt kutya ugatja a holdat 
az utcám sarkán még aztán 
elenyész az utolsó hang is 
a félhomályban táj a tájban 
színházi remix megyek vizelek 
meglátjuk mi lesz 
(miles militis masculinum) 
vége mára vége vége bezár 
a borzlyuk.





II. Túliratok







A Z  U T O LSÓ  Ú T

(JózsefAttilának)

(Sárga füvek a homokon 
Csontos öreg nö ez a szél 
A tócsa ideges barom 
A tenger nyugodt, elbeszél)

Rég holt idő, mely zárt tenyér 
Ló és lovasa botorkál 
Ködszítta táj e szív -  henyél 
Kincs vár a végső soroknál

Szem nem rebben, térd nem roskad 
Könny, ha serken, nem sajnálom 
Nézz szét, mely utat tapostad 
Mely végén éled halálom

(Dúdolom halk leltáromat 
Hazám az eladott kabát 
Buckákra omlott alkonyat 
Nincs szivem folytatni tovább)

Vár rám az éj, s langy messzi szél 
Holt költőt ajz víg lakoma



Vízzé lesz bor, kővé kenyér 
Bohóccá pap -  óh, mily csoda

Tucat bálvány ül le hozzám 
Nyála csordul bősz istennek 
Szemnek tükre megtört oltár 
Régi szentek nem ismernek

(Csillan a nyüzsögő idő 
Korallszirtje, a holt világ 
A nyírfa, a bérház, a nő 
Az áramló kék égen át)

Három kóbor csillag fénye 
Szórja utamra bánatát 
Gyöngy szemednek szép ösvénye 
így inai a bátor tovább

Hamvas bőröm nem sajnálom 
A  megfagyott rőt tűzön át 
Tárt karokkal egyre várom 
A  végső megnyugvás borát



MINDEN KORBEÉR 
— innen- s túliratok -

(Weöres Sándornak)

sárkány-paripán vágtattam 
gyémánt-madarat mosdattam 
göncöl-szekeret kergettem 
holdfény-haju lányt elvettem

szenvedtem szenvedtem 
szürke egeret hergeltem 
késő este már fáradtan 
böngésztem mi is az állattan



olvadó viasz szagával az éj 
beburkol mint mohával a kéj 
ha pokolra jutsz legmélyére térj: 
az már a menny mert minden körbeér



egyikünk bölcs mint a kö és éppoly rideg hideg
feszített íjamon enged az ideg
másikunk nyárspolgár és langyos-meleg akár a szörp

a nyári napon 
leples bitang élet sarkamba liheg 
harmadikunk dilinós kicsit és költö is és gyerek nagyon



nem démon-dánom nem mese 
az élet egy álom vagy ennyi se 
s ha megbillen a világ tengelye 
löttyen egy kevés nos hát élj vele: 
árny kép füst

de a kevés is jobb mint semmi se 
az élet szép csak bánni kell vele 
s ha félrebillen kedvem kereke 
helyrezökkenti a varázsige: 
fu  fa  füst



ülök a napsütött falon 
s egy árnyékon gondolkodom 
szelíden csókol a halál ha rokon 
de életre ítéltek első fokon 
vadászó lázas barna majom 
csúszik a banán a betonfalon 
(csikorog az ujjam a bundokon 
csattan az akkord ciszmajhét pofon)



magányátul menekülve 
a zajos ivóba feszült be 
de behajol a szél a szobába 
a világűr csendje magánya



ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak 
ha vágyaidat megölöd: kísérteiként visszajárnak 
ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és 
sárkányokkal szánthatsz és vethetsz mint a tökéletes 
hatalom maga
és mégis: mire mész ha vágyaid mindazonáltal

-  vannak?



nem tűri a föld az eget bocsát rá villám felleget
elmarasztalnak úgy is
feszül közöttük szikrázó űr sűrű az éjszaka

magába gyűr
elmarasztalnak úgy is

„amit nekem adsz: mindenkinek adod” hirdeti
a földi hatalom

„amit mindenkinek adsz: nekem adod>y hirdeti
az égi hatalom



isten és a mindenség egyetlen ponton belül van 
pont

minden körbeér



hitvány fadongán erjedtem 
sósán szaporán gerjedten 
búgó fapinán sarjadtam 
égből fapipám elkaptam

sárkány-paripán vágtattam 
gyémánt-madarat mosdattam 
göncöl-szekeret kergettem 
holdfény-haju lányt elvettem



T É L K Ö S Z Ö N T Ö

(Koncz Istvánnak és 
Verebes Ernőnek)

s rémektől terhes az éjszaka, 
ősi lidércfény csillany 
Dávidnak baljós csillaga;
u
hinniy szeretni bölcső s Betlehem 
és csak a sodródás, 
a sodródás 
mezőknek terhes 
halk szava: nyíljon meg 
a harmadik szem, láss: 
csak vak szavak a porhavon, 
semmi más
megérint a dermesztő éjszaka 
halálharmat vérszaga, 
lüdvérc nyomja 
horpadtra mellkasom 
a mélyben, fetrengek 
szénsötét téli hárpiák ködében, 
én, bolygó kísértet csak, 
elkerül az álom, elkerül a lét 
nem nagy a tét: 
az út, mely innen kifut,



csak felfelé, avagy tovább, 
s balra le,
míg a Kör bezárul, s ugyanide 
visszajut -  fut minden, mi 
gyáva s bátor, harcra kész 
vagy megtörni bár, 
s kémleli, mily tág a határ 
szem s szem között, híg 
a tér a Földfeletti alatt: 
tarts ki! csak egy perc maradt 
a harcból, lám, immár 
megnyugszol te is, látom: 
kövekkel csobbantott köreid között 
otthonra lelhetsz itt, idegen barátom: 
országok htján, folyók fölött.



E S T E F Á N  E V A N G Y É L IO M A  
— meztelen ebéd Bábel abroszán —

(Beszédes Istvánnak)

Mottó: „...kik vizionárius indián 
angyalok ”

(Ginsberg: Üvöltés,)

...fürtökben lógnak az emberek, kapaszkodnak a 
poharakbay egyikük egy pianínó billentyűin 
csüng. Ha kibillenne tengelyéből a világ, először 
ők szabadulnának a világűrbe, 
ott hullok, magam is -  csillag zuhanórepülésben; 
az ébredőművész vastüdeje a korcsma padlatán 
koppant, s a Lényeg, mi megmaradt, a hideg 
kozmosz színtelen szobacsendjében boldogan 
sikoltva mártja áttetsző kezét a vizionárius 
Albatrosz ős-ráncos úszólábainak képzetébe, 
s hogy azokon azonmód átsiklik, okos fejét 
hátratekerintvén még kacagva-röfögve visszakiált: 
a barátjának adja át az üdvözletem. Mondja meg 
neki, hogy egy embertől jött, aki elvesztette a talaj 
alatt a lábát!



...a barátjának adja át az üdvözletem. Mondja meg 
neki, hogy egy embertől jötty aki elvesztette a talaj 
alatt a lábát,
s a verslábakat mind! Elmúlik alólam az idő, 
begipszelt Ízületei a térnek porhóként máiknak 
tova a rideg űrazúr fakuló füzetlapjainak felületén 
felültetett bennünket az isten: nincs itt más, csak 
a Köd, s az egyetlen, mi marad, tikkelő szemhéjam 
alatt az alattomos Emlékezet. Papírra vetni nincs 
idő. Nincs Idő -  s kedv se már. A Vers is Emlékezet, 
gyötrőbb már, mint ezernyi rémálom; amazt meg: 
a prózát megszervezik, akárcsak az életet. Ez 
utóbbi pedig dehogyis hagyja magát, ezért aztán 
tudni vélem, hogy előbbinek hozzá az ég adta 
világon semmi köze nem lehet.

...aprózát megszerveziky akárcsak az életet. Ez 
utóbbi pedig dehogyis hagyja magát, ezért aztán 
tudni vélem, hogy előbbinek hozzá az ég adta 
világon semmi köze nem lehet, 
így hát az író mehet: a sor végére pontot tehet, 
csak még egy kortynyi nektár a Tőről, csak 
még egy nyelet. S még mindig dúl idebenn 
az emlékezet, a Fáról hogy a gyümölcsöt letépénk, 
de hiányzik már betűimről az ékezet, az undok 
papír is soha nem olvadó porhó talán, eltűnsz 
Te is, Múzsa, ennyit súgok még utánad: majd 
találkozzunk emlékeink falán... ennyi csak a rés, 
és mért van azy hogy az Edén egyetlen tóy vízesés 
nélkül való? Hogy engem leginkább elvadult,



homoki gyümölcsösre emlékeztet. M it szólnak 
ehhez a halász-apostolok?

... mért van azy hogy az Edén egyetlen tóy vízesés 
nélkül való? Hogy engem leginkább elvadult, 
homoki gyümölcsösre emlékeztet. M it szólnak 
ehhez a halász-apostolok?
(vécékagyló... szerettem kenyeret, felhőszakadásokat 
-  végképp -  teljesen -  mindegy), 
semmivel sem maradni adós: a súlytalanság 
állapotának megőrzése minden pénzt megér.

...semmivelsem maradni adós: a súlytalanság 
állapotának megőrzése minden pénzt megér, 
s a pénzemet megérem én is... kapaszkodnék 
a Múltba, mely egy pillanattal ezelőtt az ajtón 
kilépett, s csúfondárosan utoljára még felém 
vigyorgott: a Múlt nem egyenlő az Emlékezettel, 
ráadásul ez utóbbi sokkal súlyosabb... amaz 
pehelykönnyű; és cseppet sem törődik a sajgó 
lelkű poéta-bohóc elvetélt körmölésével 
a málló papírtekercsek szuvasszürke felületén 
imára görcsölt kezem felett riadtan fürkészem 
a horizont csakúgy elhomályosodó üvegfalát: 
az esti viharban ugyanis Krisztus teste ledőlt, 
s a két szörnyeteg között álló talapzata üresen 
maradt, másszóval: a korpusz helyét az űristen 
láthatatlan, leírhatatlan alakja vette át.



...az esti viharban ugyanis Krisztus teste ledőlt, 
s a két szörnyeteg között álló talapzata üresen 
maradt, másszóval: a korpusz helyét az űristen 
láthatatlan, leírhatatlan alakja vette át —
lám a láma; cs-sssssss most valami más...
de van, aki mindig marad -  alakját, akár halmaz- 
állapotát változtathatja -  mily költőieden: IG EN ! - ,  
ott érzed mégis illatos, tündértipegésű leheletét 
a tarkódon... csak még egy korsó Emlékezet, csak 
még egy nyelet. A sor végére pontot tehet, bizony. 
Pont.
Nem kell sokat foglalkozni az elmúlás technikájával, 
a részletek ölik meg a lényeget.

...nem kell sokat foglalkozni az elmúlás technikájával, 
a részletek ölik meg a lényeget.
Mi mára megmaradt, ennyi: néhány deszka (jól 
számolom? 6 szál?), épp még egy fellépésre megteszi, 
a lélekzet, mi még a krimóból, a Múzsa hajának 
karistolásai a vállamon — s a pimasz emlékezőművész 
rátapasztott tenyerei mocskos ablakomon 
a szürkület beálltával. Mögötte a tekintet. Csak még 
egy szelet, Testvér, csak még egyetlen nyelet.
Egyedül próbáltuk körbeülni a hideg kandallót, 
felmelegíteni a tegnapi Mosoly maradékát, 
és siettetni kellett a szeretkezést is, soha nem volt 
még annyira félő, hogy nem marad a testen egy 
ajaktapasztásra váró puhaságú börfelület sem, 
tenyérnyi lesszállótere a csóknak.



...és siettetni kellett a szeretkezést is, soha nem volt 
még annyira félő, hogy nem marad a testen egy 
ajaktapasztásra váró puhaságú börfelület sem, 
tenyérnyi lesszállótere a csóknak, 
de az íz a szájban — gyógyír a megmaradt 
tavaszi tájban, ahogy a függönyök félregördülnek, 
s ott megtalálsz mindent, mid valaha elveszett 
vagy meg se volt. Folt hátán folt a farmerem, 
nincs nyitva bolt, nincs töltve colt... hol, holll 
vagggyokkk. K K K  took my baby away, 
breakin rocks in the hot Sun -  I fought the low, 
and the low won, I fought the low and the 
low won. Kilóra kimérem magamat, pedig: 
több mázsa súlya Emlékezetemnek, mázsálom 
magamat -  más álom - ,  közben bénán mászom 
a hegyet -  mely nem megy Mohamedhez -  
Albatroszt nem látok, csak legyet. Fekszem 
a porban. Örömöm nincs a borban. Nem tudok 
már szállani. De gigászira nőtt májam 
az Egeket leveri, s látja majd a Walhallát mállani, 
aztán érzem, ahogy a távolban végleg elhal
a szavam...............................................
legalább egy fejjel magasabbnak hittem 
magam, mert feküdni láttam óriásokat.

...legalább egy fejjel magasabbnak hittem 
magam, mert feküdni láttam óriásokat — 
s aztán? Anyaotthonfőzfinomebédetvége.



Láttam magam mellett elsuhanni még
másokat, tejesnéniket, kalauzokat, pékeket,
óvodásokat... A  vén emlékezőművész tenyere
még mindig az ablakon, aztán zuhan még
egyet, mikor már ő se hitte volna, vár ránk
pest, kübekháza és bábolna... Minden
körbefordul és eltűnik önmagában... Hangyák
cipelik rejtélyes útjukon feleslegessé vált,
önkezemmel kivájt szemgolyóm; íme
az utolsó látomás:
mint egy látóképességet nyert tojás,
visszatekint-e a kiégett nap helyén
ideges gyakorisággal kényszeresen
össze-összeszükülö
kloákára?



III. Prózametamorfózisok







N A P K E L E T N E K ,  N A P N Y U G A T N A K

Bontom le a falakat, de 
nem látok csak szavakat.
Bontom le a falakat, de 
nem látok csak szavakat.
Bontom le a falakat, de 
nem.
Látok.
Csak.
Szavakat.
Elég!

Akarod, hogy az olvasó valóban 
olvasóvá váljék? Pörgessem gyöngy 
szemeit nap mint nap, végtelenül 
az időfolyó káprázatában, elveszve 
medrében mindörökre? Vagy? Társsá? 
Valós beszélgetőpartnerré? Jöjj, 
kedves, simuljon epidermiszed 
epidermiszemhez, pórusaink játsszák 
végig az örökkévalóság szent 
nedveinek teljes cseréjét, hívlak, 
Antennis, vágd át, nosza, a szalagot, 
új úton táncolom, ím, végig örök 
nászunk végtelen sok lépését.



Homlokodból a Nap tündöklő 
hajtásai sarjadnak. Indáikon 
felkapaszkodók a Világ Virágos 
Szegletére. Ujjongó rikoltásom 
az Arany Atyácska homlokába csüngő 
arany fürtöket összeborzolja.
Miközben idelent csend van. És béke.
És halál.

Nézem a portrédat a falamon. Hanyatt 
lebegsz az ősz szelíd fényeiben fürdőző 
mezőn, mezők édes-édes lánykája, 
a kisdedem kebledre borulva szunnyad 
az Androméda-ködök hullámtengelyén, 
hókaru egyetlen szerelmem mosolyába 
éj ízű ráncokat ölt az a pajzán őszi szél.
Messziről bámulom őket titkon, zihálva 
kapaszkodók, csenevész karjaim tartanak 
csak, ahogy a löszfal gyér gyökérzetét 
markolom még egyre kékszín halálvágyamban 
a pusztán. Csigák és más, mészhéjba rejtőző, 
maguk köré falakat építő puhatestűek másznak 
arcomra minden érzelem nélkül, húzzák lágy 
meszes nyálcsíkjaikat szegény-szegény 
szemgolyómra, keresztül és kasul, talpam 
a pokol kék lángjain pirul, leghosszabb 
lábujjamat Lucifer szőrösen csiklandó nyelve 
eléri könnyedén, csupán a Pillanat egzisztál, 
nincs kint és bent, nincs fent és lent, múlt, jövő,



tér vagy pláne -  idő. Minden ugyanaz. Kín. 
Gyönyör. Attól függ, merre fordítod csigáktól 
gyötört árva tekinteted, attól függ, mely 
löszpárkány irányába célozol pinceászkákkal 
kitömött orroddal és füleddel, mekkora erővel 
markolod a bizonytalan hajszálgyökereket, 
milyen intenzitással kortyolsz bele a sívó 
homokot röptető száraz őszi szélbe.
Attól függ: miben hiszel.

Az utolsó innenső falat is lebontva, 
maradtam mint sértődött védtelen 
epidermiszű poéta a hideg csillagködök 
zord didergésében, Kelemenné hamvai 
szilajabbak, mint valaha hinni mertem 
volna -  rágyújtok, rágyújtok -

(Tudod, mire jöttem rá, kedves? Éppen 
az imént, kijózanító: Ahogy maguk 
a falak, úgy a falak lebontása is csak maszk. 
Karneváli káprázat. Falak, eh. Falak 
nincsenek. Csak én vagy. Te vagyok.
Egy. Minden más délibáb csupán. Ha 
csak egy kicsit is közelebb húzódnék, ezzel 
a nagy, buta, szomorú őzbarna két szememmel 
is láthatnám, mit falnak véltem még az imént: 
ez itt egy tündérkastély. Kapuja sarkig tárva.) 
Elindulok. Napkeletnek. Napnyugatnak.



H O G Y  T A L A JT  N E  V E S S Z E T E K !

Azt mesélik, megvakultam.

Meg hogy jós vagyok. Vátesz...

Ugyan miért mesélek rétről, 
amikor felhő? Miért mesélek folyóról, 
amikor csillagösvény sodró 
kanyarulata? Hol lelek ma még 
horgonyt, hogy ti földönjárók talajt ne 
vesszetek, amikor igazán 
FELNYITOM LÁTÓ SZEMEM ET” !

Láttam: midőn ott ült a Császár, 
dús hajában hét csillag volt 
a diadém. Az utcasarkon térden állva 
bortorkál a... halál. Nincs lágyság, 
légy Költő, Átok, pokoli kincs, 
fülembe rágták, ennyit ér e fekete 
imádság, indulj!... Kezében a csörgő 
csereg, ha magára hagyottan rázza. 
Gondom s fájdalmam kicifrázva. 
Kezében a csörgő csereg, ha magára 
hagyottan rázza. Nincsen egyéb 
menedékünk. A város peremén.



Neked -  és az örökkévalóságnak... 
ami persze ugyanaz.

Azt mesélik, együttérzésből ki vájtam 
ennen szememet, még mielőtt Gaia széles 
és szépséges keblét megpillanthattam 
volna, mivel ily nagy empátiát éreztem 
vala százegyedik ükunokám Sorsa iránt.
A  Vak Látnok. Sziszegi felém gúnyosan 
hetvenkét tógáját markoló aggastyán szenátor 
a kapitólium lépcsőin felcsörtetve, miközben 
egyikük sem érzékeli, amint vér és velő 
fröccsen forrón szattyánsaruik bokatájékára, 
szánjuk csusszan -  hej, boszorka, röppenj 
menten: szárnyalj szélnél sebesebben, huss!...

Sziszegi felém gúnyosan hetvenkét tógáját 
markoló aggastyán szenátor, ki az anyagban 
vergődik egyre, csökevényes szemcsápja 
a nulla vízió poshadt lábvizében reszket.
A  Vak Látnok. Hah. A Jövőbe perverz csigaként 
iszamós csápjait kukkolón átcsúsztató, szánalmas 
fürkészkobold. IT T  van a jövő. Csak felejtsd el 
gyorsan az avar szagát magad alól. A  látszatnap



karistoló sugarait az orcádról. Mélylélekzet -  
sosefogyki; hagyd, hogy hernyóléted magzatvize 
a tavaszi áradással tovasodródjon a Horizont 
vízválasztója mentén -  sré. Vizavi.
(Egy korsónyi amarusszioni veresbor felitatta 
enmagát a Következő Pillanat pillangóvásznán.
Itt. Alant.)

-  Hitedet el ne veszítsd, semmi áron!
-  De hát... nem akarok egyedül meghalni...
-  Nem fogsz egyedül meghalni.
Senki nem hal meg egyedül.
Legalább ez jár nekünk.

-  Látnok, mi?!... Teringettét. Valaki kinyitotta 
az ajtót. Én meg épp mögötte álltam.
Egy az egyben pofán talált.
- J ó  éles ajtó lehetett.

Idő(nk? Mint a kender!)? Alszol már, 
kedves? Pengessem-e még a kopott 
hangszert, Kréta vak dalnokát hallgatja-é 
még bárki ma éjjel, Homéroszt, a magasztost?
A  Napszekér holnap ha felkúszik még reggel 
a horizontra, lészen-é hajnali Kakas, ki ércesen 
köszönti Öt?, vagy csak... IT T  a jazzkohóban 
izzik a Lelkem így?... mint Éva markában 
az alma felizzott (így kapta a Fényt a Világ). Képes 
vagy-e még követni engemet az Ösvényen, amin



amúgy sincs egyetlen kanyar vagy útkereszt. Höhe, 
róka, hőhe, hő! Az Utkereszten, vasdoronggal, 
hét ördög várta — s a Halál. S mikor kardot rántott, 
a csontváz fülébe súgta, mondd, SZÁMÁR!, szamár, 
mit véded még a pénzed, meghalsz, s a kincsed 

elviszem, s a kincs helyett eláslak téged -  akit nem 
ás ki senki sem. Kufárok? Voltunk. Mindahányan.
S az évek szálltak, mint a percek.

Álmodj szépet, minden jót -  arany diót, mogyorót!

Véred kiontott harmatával irgalmazz nékünk!
Jézus Herceg.

Tudod, mit? Jöjj csak utánam, kövess, 
próbálj meg követni engem az Úton.
De ha nem is sikerülne... mégis, ha már 
így összefutottunk:
-  Mondd!
Belenéznél már végre a szemembe?!



LÁ T O K  H E L Y E T T E D  IS

Minden ajtó előtt megtorpansz 
egy leheletnyire -  de nem volt még 
küszöb egy szem, amin átal ne 
léptél volna, kékszín halálvágyadban 
a pusztán. Pusztán ̂ akaratból. Új 
Elet sarjad mindegyik mögött, csak... 
roppant fontos, milyen szögből közelítesz.
És óvakodj!..., a küszöb szellemét 
meg ne sértsd, patyolat talpaddal ne 
érintsd! Vágtázom a Halottkémekkel, 
a Csodaszarvassal, az Életerővel, a...
Emelem már félárbocra eresztett 
szemhéjamat, sarkig tárva a szem.
Pillantásom végigvakolja a temérdek 
idővel ezelőtt húzott falat, a közted és 
köztem húzott falat, átallátok mindegyiken, 
hadd légyen hát tükörsima, hadd ragyogjanak 
az oszlopok. Csak még egy lépés -  és ím, ott 
vala az első garádicsfok, mely immáron felfelé 
vezet. Csak egy fzlatnyi türelmet még... csupán 
egy percet, kedves. Életfogytiglanit.
Széles csípőmmel támasztom az Eget, Apa 
vagyok, és Anya is egyúttal: Tovaáradok 
a hosszú-hosszú folyosón, végig a kopott



macskakövön, és a Fény csíráit örök 
origódban elültetem, majd öledre hajtott 
fejjel ébren álmodni kezdek. Magamba 
fogadom a Nap itt felejtett szikráit, egyúttal 
a Hold sápadt és féltékeny kölcsönfényét, 
szunnyadó méhemben csendesen 
megfogan a holNap.
Egy vagyok, a mélyen álmodó emberiség. 
Egy vagyok és mégis osztható -  ugyanakkor 
mélységes álmom végén mégis csak újra 
egybeforradó Elő Világegyetem. A  tüdőként 
táguló Univerzum az Elet óramutatója. 
Másodpercre pontos. (Egy ember meghal, 
három megszületik, a szomszéd néni 
cukrot szór a kávéjába. Meghaltam.
Nem tudok elaludni.) Minden körbefordul 
és dalra kél önmagáról.
Tánc a hóban.

Dadog bennem
a magányod,
ahogy megérzem, csak
egyek
vagyunk,



tántorog bennem 
a fantázia,
tudományos-fantasztikus homlokomat
a falnak támasztom (nincs is
fal, nincsenek is oszlopok,
csak az én széles csípőm
támasztja az Eget)
pedig itt állok már az ajtónál
(nincs is ajtó, csak
bejárat
van, látszatsötétje meg 
ne tévesszen) 
a küszöbön túl a Világfa 
csillaggyümölcsei 
ragyogják be
fáradt, gondterhelt homlokod, kedves, 
közel már a Virradat.
Táncolj!

A  hámló vakolat rúnái 
mutatják az utat.
Belépsz a szobámba, a sarokba 
húzódva megvárod, amíg behajtom 
az ajtót magunk mögött, csak azután 
veszed le térdig érő szárú csizmád 
az ágyam támlájára támaszkodva, 
mosolyogsz, lekapod eme zord 
évszakhoz mindig túl vékonynak 
tetsző kabátodat is, a hajadból kirázod



a máris felolvadt hókristályokat, 
leülsz az asztalunkhoz, kérdőn rád 
nézek, majd szótlanul felkattintom 
a vízforraló gombját. Menta lesz. Neked 
cukor nélkül, nekem egy kiskanál 
cukorral. Ismét tenyerünkön a Nap. 
Legboldogabb pillanata. Isten hozott 
itthon. Egyetlenem.

A fehér lepelben ragyogó férfi és 
a fekete fátyolban tündöklő nő kecses 
artistákként bukfenceznek egymásba 
kapaszkodva a tündérporral behintett, 
végtelen hullámvasút hosszán; 
a lépcsőfordulóban a férfi fékez, fényük 
átitatja az ódon oszlopok sorát. Csak 
egyetlen pillanatra álljunk meg, életem! 
Amíg egy szelíd csókkal kiengesztelem 
a mától egyre kurtábbá váló éjszakát. 
Maradj! Hunyd le gyönyörű szemed! 
Látok helyetted is.
A  végtelennek tűnő, zord idővel 
kecsegtető, sötét téléjszakában.



V Á R A T L A N  U T A Z Á S 
(„Járd meg, bubám, járd  meg”)

Van az az állapot, amikor 
mindenhatónak érzed magad. 
Mindentudónak és halhatatlannak.
Csak egy iciri-piciri pinceászka.
Lesem, ahogy az Úton 
végigballag a Mú tehén, én, 
aprócska bibi-baba, bölcsőm 
ring velem, patyolat koporsóm, 
a falra vetített árnyék pillanatra 
leköti még savósan fakókék 
tekintetemet, majd hirtelen 
minden körben megfordul, és 
elcsitul önmagában. Az ajtó feltárul.
Hát igen. A  Lépcsők...
Habok alá, felhők fölé.
Lehunyt szemem előtt Testet 
ölt a Való, megélek mámoromban 
magam mögött hagyva a Világot.
Kézen fogtál és vezettél.
Kinyitottad a kaput és mosolyogtál, 
amit én ugyan nem láthattam, 
mert bekötötted a szememet puha 
kasmírkendővel, de megéreztem.



Itt vagyunk hát.
Ügy illan tova minden bánat, 
mint a borús fellegek, amikor 
találkozunk.
Nem törődök semmivel, 
csak élvezem, hogy Itt vagyok.
Veled.
Hiszen tizenhat hosszú-hosszú 
évvel tovább kellett várnom rád, 
m int... néked rám.
Azt akarom, hogy tudd: Veled 
vagyok. Bármi is történjen.
Te pedig bezárod a lejárat rozsdás 
pán-célajtaját. De -  a kulcsot 
nekem adod. Tisztelsz. Tisztellek.
Tudod, kedves, ha mindent 
tökéletesnek fognál fel idebent, 
nem éreznél kényszert az alkotásra, 
hiszen éppen azzal veszel részt 
a Műben, hogy csak átérzed és végigrezged 
a Harmóniát, ami átitatja a Mindenséget.
S tudom, te közelebb állsz már ehhez.
De m ost... magam is csak szelíden



bámulnám a mosolygó horizontot.
Csendben. Mindörökké. S csupán 
ülnék szótlanul a lépcsőinken.
Melletted.
Cs-sss...

Percek múltak el, ötpercek, Örökkévalóságok.
Nem is tudod... Zokogtam. Aszkaszemem 
parányi kocsányán az Új Özönvíz bocsáttatott 
alá ember(i)ségemre. Mert ez a lépcsősor -  
hiszed vagy sem -  lefelé is folytatódik.
Amikor szintén kézen fogsz, és szelíden, ám 
kímélet nélkül visszavezetsz a drót mögé, 
hol csak ászkaálmaimban láthatom újra 
a valót, mit gyöngyfény homloktekinteteddel 
átölelve beragyogsz. Innen, erről a megszentelt 
lépcsőfokról már látni idecsorduló sugárujjait: 
csoda a fény és a hajnalod. Már-már perzsel, 
ahogy megérint, de hisz minden küszöb beléd mar, 
ha rajta keresztüllépni óhajtsz -  ez a két obulus. 
Szeretem, ahogy fáj. Fáj-fáj-fáj...

... ölelj átfázomhiányod. 
Eddig ér hát el a fény, amit az Alábukó, s nékem te, 
elhoztatok. És a többiek odalent... Többiek?! Csak 
Én vagy. És Te vagyok. Éteri-örök karjaimmal

átölellek
-  áttűnés -  a zeniten sugárzunk, mint egyetlen, 
különlegesen meleg fényű csillag.
Csillagszemű pásztorlányka, csak egyetlen 
lépést még felfelé -  és a kendőt akár soha többé



ne oldd meg két esendő ászkaszememen; 
a pórusaidon átáramló Napfény elvezet, s felvezet, 
Égig ér tekinteted, lajtorjáján végigjárom az Utam:

...elolvadt a nap és csak a pokol 
tüze mosolygott, aprócska 
lelkem az árnyai közt bolyongott, 
míg a föld a lábam között 
bágyadtan morgott, s az ég 
alattam borongott ledéren, 
a hold egyszerre kélt s nyugodott 
északon és délen, aprócska 
lelkem vacogott fehéren, hogy 
a bősz isten vicsorgott az égen. 
nem voltam már régen közöttetek, 
sárkányok, démonok, júnok, 
ghúlok és ifritek, de míg zeng 
ajkamról az ima, érzem, egy 
isten vagyok közöttetek én is, 
aprócska emberfia.

Hozzád tartozom. Hozzám tartozol.
Itt vagyok. Benned. S bennem 
a Világ. Itt vagyunk hát. Annyira 
vártam ezt a pillanatot. Ahogy csendesen 
ülök a Lépcsőiden.
Egy ideje biztosan tudom.
Köszönöm.

Itt voltunk. Mi ketten.



F É N Y S O D R O N Y O M  P Ó K H Á L Ó JÁ N

Átalrágta éj selyem burkát 
a hernyó, Időfolyam partra vetett 
pisztrángja szárnyát bontja 
a magányos csillagég felé.
Várj. A  pillanat elérkezett: 
Pillanat.

Jaj, nem érintett 
a hókaru Kedves, 
nem érintette puha 
bőröm időtlen ideje. 
Pisztrángfényem 
ereje az éjszakában 
elenyész. Fellegek 
felettem, fellegek 
alattam, tűzruhába 
bújok, izzik 
a bőrpaplan, füstöm 
az Égre száll, 
vízféregből 
tűzmadár, érces 
hangom megnyitja 
a fellegajtót.
Hajtása az Égbe 
nyúlik, gyökere



a Föld méhében, 
előle a sötétség 
messzire szökik.
A  szirtfokról még 
láthatsz, ha kijössz, 
most még hátraszegzem 
tekintetem.

Most még itt vagyok.

Most már nem.

Az éjjel azt álmodtam, hogy élek 
és -  álmodom. Elolvadt a Nap.
És csak a pokol tüze mosolygott. 
Aprócska lelkem árnyai közt 
bolyongott. A  Föld a lábam között 
bágyadtan morgott, míg az Ég 
alattam borongott ledéren. A  Hold 
egyszerre kélt és nyugodott 
északon és délen. Aprócska 
lelkem vacogott fehéren, hogy 
a bősz Isten vicsorgott az Égen. Nem 
érintett Holdszerelmem, Hótündérem 
régen. Várnak-e rám a túlsó parton?



Égi gondolás révbe ér-e még márna 
vajon? Amott dolgom már nem volt, 
éreztem. Az életsajton átrágni magad 
többször haszna nincs! Almodat 
végigevezted, csalóka árnyak, huss!, 
indulj!, ébredj!, ébressz! Amott őröl 
még bennem az őrült Malom, csikorgása 
ide hallik -  vitorláját elloptam, ladikomon 
Égnek feszül, röpít engem, halihó! Elég 
volt a kerge körbe keveredve járni 
a malomtáncot, bokám beledagadt, sarum 
széjjelkopott, csont őrölt itt csontot, 
csigolyák leporlott mesze itatta át a szűk 
univerzumot napkelettől napnyugatig, 
mondom ismét, elég volt!

Most még sűrű 
a homály. Csak mi 
Hárman pislákolunk 
a magányos csillagösvény 
legelső kanyarulatában.
A  part mögöttünk ebben 
a pillanatban elenyész.
Tekintetem immár acélkeményen 
az előttünk kanyargó 
útra szegezve.
Többé hátra nem 
pillantok, lopva se.
Fénysodronyom pókhálóján 
magammal emelem a Világot.



M IN D  A F É N Y E S  C S IL L A G O T

Az utolsó Nap alkonya.
Ragnarök vagy ragnaraki

A  lányka fotóját bámulom 
márna is, álló Nap. Jericho falai 
ledőlnek nemsoká. A  füves 
puszta közepén táncol, 
nagyon lassan. A seregek 
megpihennek, az Oázistól egy 
kőhajításnyira, az orrlikakon át 
gőzölve szökik az Aranyégre 
szomjas, szárazon izzadó 
lélekzet. A  leány tejfehér bőrén 
megbotlik, majd a borpiros 
vásznon cigánykereket hány 
a vitéz tekintet. A  kedvem 
máris bajszát pödri, elloplak 
egy Táncra, sej!...

...rege-rejtöm..., ...időről időre 
elém villan, átcikázik a látómezőmön 
ez az arc. Szubkontinentális, az Anyag 
kulisszáin átallátó, tiszta holdsugáron 
kecsesen lépkedő tekintet. Antennis, ...? -



A toronylépcső fordulójának 
harmadik fokán ülök, az elsőn 
a lábamat nyugtatom. Egyedül. 
Csend. Most is. Félhomály.
Tíz ujjal szelíden beletúrok 
az éjszaka reszkető haj koronájába, 
s magamhoz ölelem, hogy fájjon, 
hogy a csontja ropogjon, hogy 
tudja: bár az ölelés időnként 
látszólag enged -  többé meg 
nem szűnik. Soha már -  
Lélekzetnyi csókot lehelek 
sima ujjhegyére, miközben 
a szakállamat ügyesen 
és szempillantás alatt két 
ágra befonja. Gyöngyözőn 
kacagok, itt vagy?, lányka?
A  Félelmem — mely övével 
azonos -  tündöklő szaténruhában 
fölénk lejt, majd az ablak 
huzatrésén át elilllan az álmodó 
felhők holdrózsái között -  viszont 
sohase látásra, barátom!

A  rádzsa őrei lándzsáik nyelére 
dőlve mélyen elaludtak ma 
éjszaka. Árnyékaikkal pajzán 
játékot játszik a holdvilág.
Az éj arcú hercegnő a mangószín 
csipkepalota aranykapuján kilép,



majd a horizonton felfejti végig 
a hajnal útjának halványan 
derengő bíborvásznát. Hamis 
álmok szállnak ki -  rege rejtőm —, 
igaz álmok szállnak be, hej!
Az Anyag díszleteit a Semmi éhes 
gyomra lassanként felemészti.
Te híd is vagy és folyó is vagy.
A semmis űrön át, ahogy hókarú 
Tündérem átölelt kecses válla 
felett átpillantok, tekintetünk 
találkozik. Alig láthatóan bólint... 
majd visszanéz önmagába.

Káli anya fejet hajt, hátat fordít, 
majd a csillagösvényen elindul, 
és a horizonton lassanként elenyész. 
Hússzín szattyánsarujának puha 
talpa magába issza mind 
a fényes csillagot.
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