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KILÉGZÉS

...zarándoklat. A szemed sarkától az ajkadig, ahogy végiggör
dül a könnycsepp, miközben nagyon szeretsz. Vagy gyűlölsz. 
Örök origódtól a mindig a horizonton túlig. Tested lankái 
és a földfelszíni dombvidék egymásra vetítődnek. Kócos
borús az ég, a Nap duzzogva el. Átverte a Hold, az a kacér, 
az örök csábító, a szomjadat sohasem oltó. Majd ismét a 
felhőtlen derű, Nap apa bölcsessége mégiscsak: mindenben 
mint önmagában létezőben gyönyörködik. A kapcsolatokról 
majd máskor. Nap apa fényképez. Az exponálás pillanatai
ban örök vakufénye mindannyiszor megcsillan a legördülő 
könnycsepp görbületén -  megszületik a pillanat, a kép, a 
költemény - ,  szivárványíve összeköti örök origódat a mindig 
a horizonton túlival.

Valóban fényképezés ez, hiszen a regös azt festi eléd ékes 
énekszóval, ami egy-egy pillanatban lelki vagy fizikai reti
nájára égett. Leginkább szívbéli és ágyéktáji rezdülés, „hir
telen felindulásból” való, az agy enyhítő/finomító/értelmező 
munkájának nincs sok köze hozzá.

Következetesen, alkonyattól pirkadatig -  majd tovább 
haladván az újabb napnyugta felé -  villannak fel a képek a 
horizonton, mintegy újraretusálódva a jelen pillanatban.



TAVASZVÁRÓ

Vajon mit rejtenek eme sűrű fellegek a magas Földfeletti 
alatt? Se la fa c e  ay p a le , Kedvesem? Az Ébredés elközelg, a 
feleszmélő istennő mosolya szelíden letörli majd orcádról a 
sápadt bizonytalanságot, meglásd. A megtisztulás, a fény, a 
termékenység, a megújulás és a gyarapodás szelleme Új Ta
vaszt hirdet végig az illatos réteken. Bízz hát, még ha a kútnak 
fenekéről is veted riadt tekintetedet a mélyre leereszkedett 
éjszín felhők boltozatára.

*

Kié e hang? Ki kecsegtet hát fénnyel, ki ígér tavaszt, a Föld 
árnyékos oldaláról előkecmeregni ki biztat engemet? Elmém 
mely legrejtettebb titkos bugyrából szivárog elő vajon? Avagy 
kívülről szólít netalán?

Ki lehet, ki lehet ő vajon?
Annyit tisztán látok, hogy büszkén áll a csatatéren, szem

ben a Légióval, egyedül, dárdáját merészen előre szegzi, 
pajzsán a címer: kétlevelű lóhere. De mielőtt még rohamra in
dulna, titkon a fülembe súgja, aki vállalja az örök poklot, hogy 
más az örök mennybe juthasson, több az Polüdeukésznél...

És ha majd a bolygón pillanatok múlva -  meglásd! -  kivi
rágzik a Vörös Ember, lesz-e Bárkás, ki az írmagot elvigye az 
éteren túli Ararát bérceihez? Az új Noé, ha csak a szőlejével 
törődik, s borának tükrén felejti örök tűnődő tekintetét, ki 
lesz, ki felügyelje az új ácsok munkáját? S ki kezeli majd az



iránytűt, ha a galamb szárnyaperzselten a lángok között 
örökre elmerül? Én egyedül meddig győzhetem, meddig bírja 
még reszkető két karom az eget a földtől eltartani? Meddig 
nézhetek még farkasszemet e pokoli sereggel? Mert jegyezd 
meg jól: az apokalüpszisz valóban  elkezdődött még az őt 
meghirdető apostol életében -  csak egy kicsit sokáig tart.

Gondolkodtál-e már azon, mi lesz majd azután? Szereted 
az életet? Vagy csak az élést szereted? A létet vagy a léted? 
S hogy az mért van, hogy csak kacagnak fent az angyalok, 
holott azelőtt folyton zokogtak? Hogy talán csak irigységből 
teszik? Hogy talán ennek a „rossz tükörnek” a másik oldalán 
is egy különálló Csoda rejtezik, s hogy pokolba a tükörrel, 
törjük szét, és vállaljuk az új hajóutat, dacolva a lángtenger
rel, hejjL.

Angyalok..., ccc... Halhatatlanok...
De a halhatatlan él-e vajon?...







EGY LÁNY ILLATA

Tűhegyes nyelvével végignyalintván pengevékony ajkait, 
súlyos, fekete leplével csendesen leszállt reánk az éjtszaka.

Hhhhhh... Hűvösen megérintem a billentyűzetet. Ki ma 
reggel az Édentől keletre elűzetett, hogy Nód földén ma
gában letelepedjék: én vagyok magam. Térül-fordul a hős; 
bősz indulatok, égő tűz a szemhéjaid mögött -  a bőrömön 
ott hagyod a léleklenyomatodat.

Csoda a fény és a hajnal! Könyökhajlatában én az álmodat 
meglelem. Az indiai szubkontinensnek srévizavé, ott folyik 
a szent folyó.

Odakünn az éjtszaka duzzadt fekete rózsabimbó, egy 
néni hajtja lassan a biciklijét, végig a Mária utcában. A for
galommal szemben. Minden csendes és nyugodt. És ugrásra 
kész.

Bennem.
Az éj bársony virágkelyhe a méhemből szüli meg a Cso

dát.
Várlak.
Várlak.
A hajnal könyökhajlatában folyik a szent folyó. A révésztől 

elloptam, s most magamnál tartom, őrizem, édesem, őrizem 
az illatodat.



UTOLSÓ ÉJSZAKÁNK VELENCÉBEN

Lassan, haránt irányban a múlt felé úszott el körülötte a hosz- 
szú függőfolyosó, ahogy a súlyos brokátfüggönyök mellett, 
talpával alig érintve a díszes kőburkolatot a palota hosszán 
végiglibegett. Az egyik nyitva felejtett ablakon át zihálva 
lélegzett be a fülledt téléjszaka, épp fogyóban lévő hatalmas 
holdszemének fénylő tekintetével a férfi verejtéktől gyön
gyöző homlokát kóstolta szégyentelenül. A saroknál, ahol a 
folyosó észak felé fordul, a padló élesen felsikoltott az irányt 
váltó keserű, egyre súlyosabbá váló léptek alatt.

Velence városa az éj nehéz leple alatt buján elterpeszkedett, 
és bár szellő se rezdült, kéjes nyöszörgések és kacarászások 
miriádjai szennyezték a légteret közel és távol; ezt a férfi még 
a halántékában veszettül dübörgő vér zaján át is nagyon jól 
hallotta. Az ópium édes füstje sem hoz többé már bársonyos 
kábulatot, látnom kell egyre csak: égi tiszta szerelmem fényét 
beszennyezi immár, miből vétettünk, a por! Szárnyaszegett 
madár, megcsúfolt éteri érzés, te... Hagyom hát majd az éles 
tőr vágása mentén elfolyni parázna véredet a porban, hogy 
új testet gyúrjon a sárból a teremtő, mely tán tisztább s ár
tatlanabb játékszere lesz emennél, ó, én szerelmesem, égi és 
földi érzéseknek...

Gyomrából a fájdalom jéghideg agyaraival kifelé rágó 
szörnyeteget nem tudta, de nem is akarta már visszatartani 
semmiképp, csak az az egyetlen vízió lebegett folyton előtte, 
melyet a gaz intrikus hosszú, keserves órákon át néki egy 
emberöltőre elegendő látnivalóul felfestett a homloka legkö-



zepére, hol azelőtt még a sötét űrt is bevilágító, mindent látó 
harmadik csillagszeme ragyogott fényesen. Ahogy a bejáratnál 
a félfában egy pillanatra megkapaszkodott, máris ott látta 
kettőjüket, ki sem kellett az ajtót tárnia. Az anyag börtönében 
nyögő önnön lelke neszezett csupán, ám az elvakult férfi ezt a 
bent alvó asszony kéjes nyöszörgésének vélte. Baljával hirtelen 
betaszította a vaskos tölgyfaajtót, közben jobb kézzel a tőr 
markolatát erősen megszorította.

Az áttetsző baldachinra emelte lassan hideg tekintetét.



A CSENDES ÁLOM RUL

Meredek ösvény vezet a partig, balra és lefelé, kanyarog 
sűrűn, mielőtt a sziklák árnyékában csendes imát mormoló, 
apró szigetek békés álmát őriző hullámokat eléri a távolban. 
Két oldalról vékony, ám kecses gót tornyoknál magasb szir- 
tek szegélyezik, égi orgona sípjaiként törnek a magas Ég felé 
egyre, zengik dicső zsoltárait az Örökkévalóságnak, s daluk 
szárnyat ád a megfáradt vándornak is.

Ólomlábon, angyalszárnyon -  elcsigázott porhüvelyem az 
ösvény csikorgó kavicsáról rőfnyit a magas Ég felé emelkedik. 
Sebes kígyóvonalban suhan tovább a csábos szirénhangon 
csalogató part irányába, és kacagva dől bele a következő ka
nyarba, mely mögött a csapás a mélybe zuhan hirtelen. Nincs 
lassítás, az egyre hangosabb hívás erős, erős, mint a halál.

Hüpnosz és Thanatosz hajói a horizonton horgonyoz
nak. A vándor új erőt merít a szigetek fölötti sós-gyantás 
lélekzetből. Pillantásnyi időre önmaga fölött lebegve meg
pihen. Mely új Életre nyissa rá, vajh, a tekintetét?... Utoljára 
még visszanéz.

Az Ige most is itt lebeg a vizek felett. Ha már tényleg csak 
egyetlenegy dolgot hozhattam magammal erre a parányi szi
getre, ahonnét majd újabb útra indulok, legyen hát legutolsó 
mondatom egyszersmind a legelső is! -  dúdolom magamban 
a régi-régi dalt, a vég az a kezdet, az a vég... Lehunyom két 
szemem, s homlokom közepén a harmadik sarkig tárul há
lásan. Felettem az Ige -  Múzsám mosolya mindörökre meg
marad...







ZARÁN DOKLAT

Isten csavargó gyermeke, ahogy ma reggel felnyitottam di
dergő szemem, a parkolóban a többiek még az igazak nyug
talan álmát aludták, végig az országutat szegélyező bokrok 
takarásában. Végigtekintettem a horizonton. Lejjebb, a ritkás 
erdő alatt, langy tó tükre sejlett a hajnali pára takarásában, 
fent a hegyormon pedig megcsillant az első napsugár. Lassan 
végigbotorkáltam a félhomályba burkolózó ösvényen, hogy 
álmos arcomat a tó vizébe mártsam. Ébredj és érezz! Felettem 
a Múzsa csiklandós-halkan felkacagott.

A vándor visszasétált a parkolóba, a pokrócát feltekerte, a 
hátizsákhoz rögzítette, majd -  miután a húrokon végigciró
gatott -  a hangszert is átalvetette a jobb vállán, azzal megin
dult a felfelé kígyózó országút mellett lassú, ráérős léptekkel, 
nem is törődve a mögötte időnként fel-, majd a következő 
kanyarban eltűnő gépkocsikkal és teherautókkal. Az út 
porától mocskos ingnyakában máris verejték gyűlt, akkor
donként alácsorgott, majd a málha és az ing találkozásánál 
összegyűlt, felszívódott.

Ezt a hegyedet is megmászom, Isten, meg én, a következőt 
is! Bejárom összes tájaidat, érinteni, érezni akarok minden 
szirtet, dombot és lankát a magas Ég alatt, szürcsölni fogok 
minden hűs forrásból, hogy erőt gyűjtsék a következő csúcs 
tikkasztó kaptatójához, hol verejtékem a mai utam végén is a 
Föld arcára csepeg majd, ahogy mögöttem lassan elvérzik a 
hevesen ziháló alkonyat. A csúcsra felérve majd ma is megal- 
szok, meghúzva magam egy harmatos bokor ölén, fejem alá



vánkosul valami puha kitüremkedést keresve, megpihenve 
a zarándoklat szentségében.

A csavargó ráérős, de határozott léptekkel haladt egyre a 
távolban felsejlő sűrű, fekete, bársonyosan hívogató erdő felé, 
vissza egyszer sem nézve, emléket nem őrizve, könnyű szív
vel, bízva, hogy egyszer úgyis körbeér -  ami arra érdemes, 
azt megleli majd újra az útfélen. Ezredszer, milliomodszor, 
Istenben, önmagában.



TÉLTEM ETŐ  TAVASZKESERGŐ

Ahogy a minap nagy, fekete és nedves orromat előreszegez
vén odúm ajtaján át előmerészkedtem, és a sziklaplatón egé
szen a meredek hegyoldal pereméig elcammogtam, szinte 
mellbevágott a hódító tavaszillat. Azonnal óriásit haraptam 
a madárcsicsergés ízű levegőből.

Mmm...
Vár rám az ébredő Föld, az a széles mellű, sejj! Vidám brum- 

mantások közepette széles mosolyra húzott ínnyel leszánkáz
tam a kavicsos lejtőn, majd hosszú sétára indultam -  végig 
a barackvirág árnyalataiban pompázó Ég alatt, a gyöngyöző 
kacajoktól csilingelő, üde zöld mezőn. Az erdőszéli -  las
sanként felszikkadó -  pocsolyákon ugrabugráltam át éppen, 
amikor megpillantottam az első, kurta ruhácskában sütkérező 
mackólányt. Egy gyöngyházfényű kacsintás kíséretében a 
legközelebbi málnás irányába mutatott.

Mmm...
Aztán, mint aki mély álomból ébred -  ahogyan az valóban 

is történt - ,  hirtelen megtorpantam. Ez az új tavasz -  minden 
fényével, ízével és illatával -  hirtelen eszembe juttatta az 
én egyetlen mackópáromat, minden boldogságomat, Örök 
Tavaszomat! Aki bizony még mindig a kuckója mélyén szu
nyókál, mindig kér még öt perc haladékot, amikor ébreszteni 
próbálják. (Ez, ugye, köztudomásúan a medvék átlagos alvási 
igénye, a „még öt perc”...)



Feledve madárcsicsergést, málnást, macilányokat, teljes 
fordulatot tettem, és a barlang felé vettem az irányt. Azonnal 
az álomtavaszba burkolóztam ismét, s egyetlen kép lebegett 
már csak előttem: ahogy a Kedves paplana alá a fejemet be
dugom, és a friss szellőtől hűvös orrommal megbökdösöm 
a kicsi vállacskáját. Ébredj, egyetlenem!... Teveled szeretnék 
sétálni...







m I r a  w a s  h e r e

mlra was here... Már egy hete csak erre a dalra gondolok, ezt 
hallgatom belülről, miközben homlokomról a láz bágyadt 
rózsaszirmait tépdesem álmodozva. Egy dal a barátságról, 
szerelemről, kábulatról, elalvásról, ébredésről, a folyamatos 
elválásról, az újra és újra egymásba szédülésről..., és ahogy 
ma reggel végre megpillanthattam a felhőpaplan alól elő
nyújtózkodó Napot, sugarai közül újra az ő ujjának érintését 
éreztem az arcomon.

Here Comes the Sun... Árva tavaszi napsugár, merre jársz, 
kit melengetsz, amikor nem engem cirógatsz ujjbegyed éltető 
melegével, s én magam is hol lehetek addig, mely mohos kő 
árnyékában szunnyadok, kiről, miről álmodok vajon?... Fel 
nem foghatom... Az ébresztő pillanatok közötti hosszú pap
lanszünetekben csak egy kis odújában meghúzódó állatka 
vagyok, azt hiszem...

Afrikai gospel, a szobámban szétárad, hallelúja, füstölőt 
gyújtok, egy csésze forró fahéjas teát még a telet elbúcsúztat
ni lassan elkortyolok, a panorámaablakon keresztül rálátok 
odakint verőfényben úszó, lassan magához térő kertemre, s 
miközben lassan álommá válsz megint a tudatom peremén, 
ébredésem tartósabb lesz mint valaha, várakozásteljes és 
tettre kész, a szép holnapot üdvözlő örök zsoltár mind
annyiunkért.



Barátaim az Egyben! Ti mind, kik időnként feltűntök, 
megöleltek, szerettek, megérintitek, felébresztitek a testem 
és a lelkem, aztán hosszú hetekre, hónapokra, évekre hazau
taztok... Ébredjünk ezen a szép tavaszon rá az Egy csodájára, 
varázslatára, igazságára, vetkezzük le az ezredek telének 
nehéz felhőpaplanát, és fürödjünk meg Együtt a cirógató 
hajnali napsugarakban! Derűs reggelt mindannyiótoknak!



A SOHA V ÉG ET NEM ÉRŐ M ÁJUSRUL

Árnyas vonatállomás a Napban fürdő városka szélén. Elő
térben a madarak csintalan kórusa az Élet igenléséről zeng 
ódát, a távolban a fürgeujjú cigányprímás zenekara nyomja 
hozzá a kontrát. Szemben a gesztenyék, mint megannyi 
gyertyáktól ragyogó születésnapi torta, dúdolják utánuk 
csendesen ugyanazt az andalító dallamot. Kedvesen kézen 
fog bennünket a május, és az Örök Tavasz ösvényein átvezet 
a nyárba.

A Kedves a pádon ülve túlvilági fényben tündöklő gyö
nyörű orcáját felém fordítja, a Szeretet és a Virágok Gyerme
keinek gúnyáját idéző öltözetével, bájos tincseivel szelíden 
játszadozik a langyosan csiklandó szellő. Magam a paddal 
szemben kitartóan dzsiggelek bele az eljövendő varázsla
tos Évszakba, rőfös szakállam balra-jobbra libben, ahogy 
minden irányba IGENt bólintok a bennünket gyengéden 
körülölelő Természet kérdéseire. Tekintetemet én is a Babám 
orcájára szegzem, és egymás szemében álmodjuk a Világot, 
a Napot, amely itt jön, amely örök és csak a miénk.

A vigyorunkból masnit lehetne kötni a fejünk búbján.
Rendőr bácsi érkezik ráérősen slattyogva tatfelől, hahó! 

Jóóól megbámulja kettősünket... Tiszta szívvel rámosolygok. 
Gyere csak, Rendőr bácsi, elférsz te is ebben a tágas házikó
ban, melynek falai a lelkek tiszta, áttetsző tégláiból épülnek, 
egyre épülnek. Elfér bárki, aki visszamosolyog...

A Kedvesemre kacsintok, és a homokpuszta felett elröp
penünk a távolabbi csalitos felé.



TÁNC

Ermidsomm éjjelén, Ermidsomm éjjelén négy boszorka száll. 
Tűzvirág-rejtekén, az eltűnt időben hajnalfényt kaszál. Körbe
fut az én, körbeszáll az én szerelmem új szikrák tavaszán. Égbe 
fut a szán, Égbe jut a szán. Vejnemöjnen rénszarvasa, bűvös 
erőd fejtsd ki menten: szárnyalj szélnél sebesebben, huss!...

Villám cikázott akkor át a csillagmagos Boltozaton, s mi
dőn éjfélt sikoltott a Madár, négy boszorka fürdött a mezőn 
gyűjtött éjközépi-évközépi harmatban, kacagva lubickolt 
a tisztás patyolat ölén, áttetsző felhők lejtettek körém, tük
rükben fésültem ki rőfös szakállam az Éjnek, a Táncnak, a 
holdvirágos Látomásnak...

Villám kergesd, villám hajtsad Vejnemöjnen rénszarva
sát! Égi eső mossa, égi eső rejti, hejj, regö-rejtem, villám 
mutasd, villám törjed, Utat mutass, Utam törjed! Merre én 
szállók, merre én lejtek, nem tört még utat előttem senki se, 
senki se az éjben, senki se az égben, égjen fáklyám, világít
son, Hold sugárán átragyogjon, hopp!...

Erős vagyok, erős lettem, négy boszorka, pattanj menten, 
nézd, a tüzem, lohadozik, bő harmatban hamvadozik! Hé, 
boszorka, rakjad menten, szárnyalj szélnél sebesebben, 
hejj! Regö-rejtem, hejj, regö-rejtem. Harmatozó tisztásodon 
hajnalt hozó táncom lejtem. Négy boszorka tűz körül ül, 
kacajával tűznek örül. Tüzet lángaszt, vizet dagaszt, Földtől 
Égig létrát ragaszt. Ugrok rája, hopp!...



Négy boszorka pirkadatkor, tisztás ölén vígan horkol, nem 
szállnak már felhők fölé, se a Holdnak karja közé. Táncot 
jártak, csalogatták, éjen át az ebugatták, új nyáridőn égre 
rakták: az új Napot fejünk fölé, nézhessek a szemed közé. 
Huss!...



BELEDAGAD

...az amid..., ahogy megérinti az idegvégződést:
Ragyogj!, ragyogj! tovább, Kentucky kék Holdja! Felém höm
pölyög ez a muzsika, a Klubban a jampik vedelik a Rolling 
Rockot, szívják a talpas Lucky Strike-ot. Mialatt somolyogva 
a csaj felé kacsintok a pult mögött, a tejeskávémba borítok 
hirtelen egy teljes féldeci barnarumot, hadd szóljon!

A színpad jó füstös, ahogy szeretjük, a parkett viszont 
fényárban: az ablakon át besüt az a tündöklő, Hold anyó 
fényes orcája, az a huncut, ravasz, vigyorgó! A nyelvem alatt 
olvad el az éjszaka bársony illata. Vágás/sötét/fény, majd:

Idegpályáimon végigvibrál a következő fényes pillanat 
feszültsége. Ring a csípőm, lassan forgók körben, bólogatva 
a monotonon simogató zene ritmusára, átkarol a kollektív 
magány felhőtekintete -  keringő a Világ köldökének örvé
nyében. Don’t You want somebody to lőve?... Kikortyoltam 
már fenékig az Éjfél sápadt ónkupájának édes zamatú borát, 
mégis elemészt az örök Szomjúság, Galambom, Csillagom 
ragyogó... Töltök még.

Töltés. Újratöltés. Pillanat.
Gombalövők, üszögférgek, távoli kenderföldek titkos zer- 

genépe! Cserjék, mézelő ákácok, nádbugák és pomagránátok 
zsenge rügyei a roppanásban, rágyújtok! Rágyújtok!, rá
gyújtok!

Nincs megállás, pillantásnyira sem, forgás van, csak for
gás. Csak forgás közben sodorint egy karcsú cigit a prímás, a 
csodás balalajkás. Mélyen leszívom a füstöt, málnás mélyéről







harmatot szürcsölök, miközben körben forogva lassanként 
eltűnök önmagámban, felolvadok a Titkos Kollektív Tudat 
sztrádájának tejeskávészín aszfaltján.

Most csak a dobok... Csípőmön az aranydukátok csör
gése az Időtlenség propellerzúgásává állandósul. Hej, rege- 
rejtöm. Ősi anyagmintát csípek a mennyeket, poklokat 
takaró selyemkárpitból. Pajkos mozdulattal kifésülöm a 
kócos tincseket harmadik szemed bársony ereszeiéből, a 
tüdőként táguló Univerzum a halál óramutatója. Másod
percre pontos.

Tik.
Tak.
Tiki-taka-ta! Duplázom a tempót, a cselló szapora üveg

hangjainak kristálylétráján tekintetem a mennyezetig fel
tipeg. Tipegek, topogok, csak rázom, csak rázom a szivár
vány rongyokat. Szárnyam alá veszem óvón az eszeveszett 
nyáréjszakát, cs-ssss, a zene frekvenciát vált, túl a hallhatón, 
tapinthatón, illatfelhőivel elillanok magam is, boldogan el
veszve a csend ózonharmatában, most visszamosolyog rám 
a Hold, most még itt vagyok..., most már nem.

És lehunyom a szemem, és felnyitom a szemem, második 
lap.

...a képernyőre vetül színes árnyékom. Rámás csizma van 
rajtam és rakott szoknya. Jefferson különjárata berreg végig 
a szoba tündöklő kék égboltvásznán. A bokám beledagad, 
egyszerűen beledagad a Táncba.
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A M ELAN KÓLIÁRUL

A Múzsa nyaralni ment. Se képeslap, se üzenet. Eddig még. 
Szinte látom magam előtt, ahogy a Fehér Sziklák tövében 
kéjesen elnyújtózik a ragyogó napfényben, gyöngyöző falú 
kristálypohárból apró kortyokban fogyasztja a frissítőt -  s 
még csak nem is gondol rám. A bestia.

Persze. A Múzsának is kijár egy kis pihenés. Egész évben 
a homlokomat nyálazza, jócskán kiszáradhatott már a torka, 
ajkai cserepesre szikkadtak, tündöklő gyöngyház fogsora 
fényét vesztette. S én még most is csak akarnám . Újra és 
újra!...

Önző poéta, te! Mennél már magad is inkább lazítani 
egy kicsit... De félő, hogy ugyanazt a tengerparti halászfa
lucskát választanám, ahol Ő is a szabadságát tölti, aztán ez 
az egész mire vezetne?! Talán egy életre elrontanám eddigi 
gyümölcsöző kapcsolatunkat, aztán kereshetnék magamnak 
új múzsát. De hát nincs is másik múzsa... Egyetlen Múzsa 
van. Rajta osztozunk mindannyian, mi, búsképű lovagjai az 
Időnek. Csak úgy teszünk, mintha mindez nem így lenne, 
mintha mindegyikünknek saját külön bejáratos házi mú
zsája lenne. Havi fix könny- és mosolybérért.

Maradok inkább a négy fal között.
Melankólia. Miért oly gyönyörű ez a szó? Mint egy szép 

női név... A magyar „búskomorság” talán jobban kifejezi 
az érzést. Hanem. Ha jobban mögé tekintünk, esetleg rá
jöhetünk, hogy akár kéjes is tud ám lenni ez az állapot. Az 
eszeveszett Öröm is végre nyaralni megy, és a lélek két ünnep 
között Melankóliában megpihen.



POR

...isa, por és homou.
Sebesült róka vagyok. Még húzom a lábamat a porban. Vé
gig a kanyargó ösvényen írom le történetit eleimnek. Az út 
vöröslő porába. Erősen sántít még a vad, ám szerencsére a 
kánikula beköszöntével gyógyult már annyit a sérült végtag, 
hogy nem kezdett el a nap tüzétől üszkösödni. Csak fel ne 
szaggasd, múzsa... És meg ne próbáljon segíteni, szánni senki 
se! Az idomítás félbeszakadt, újra vad vagyok immár. Vad 
és büszke és szabad!

Egyedül az út porában...
Még húzom a lábamat. Pirkadatkor a sűrűbe vonulok 

vissza, aztán a szürkület halovány fényeinél, mielőtt az 
ösvényre kilépek, sokszor riadtan tekintgetek jobbra-balra- 
jobbra... Tán ezer vadász is próbálna most nyílvégre kapni 
engemet. Apollón fényes húga, büszke Artemisz, ha az erdő 
ösvényeit járva megpillantasz, ne hidd azért, hogy könnyű 
préda vagyok! Egyetlen ravasz harapással -  alattomos toll
vonással -  a boldog Olümposzba juttatlak vissza azonnal, 
ha elég óvatos nem vagy...

Futó por a talpam alatt. Alkonyodik a hatodik Napon. 
Szomjamat csillapítanám, de nem tudom. Félek, lassan el- 
bukok: elhagytak az angyalok, csak mászok a porban, sípol a 
tüdő, örömöm nincs a borban. Nem tudok már szállani?...

Pontot teszek a mondat végére, és, orvul az istennő uszá
lyába kapaszkodva, emelkedni kezdek. Egyre magasabbra.



AZ ŐSZI REM ETÉRŐ L

Vezesd a toliam, Múzsa!
Miután még a vénasszonyok nyara egy utolsót préselt a verej
tékmirigyeinken, hirtelen nyakunkon a ködnevelő idő -  itt 
van már az őszi napéjegyenlőség. Reggelente a mély lélekzet, 
majd: Öreg Nap apa, öreg Szélkirály, jőjetek! Itt vár rátok 
Föld anya, itt vár rátok Víztündér. Jőjetek! Tisztítsátok az 
Eget! Tisztítsatok! Töltsétek fel fénnyel, erővel, szeretettel, 
szépséggel! Ép testtel, szellemmel és lélekkel.

De csak a mosoly ígérete marad... Ilyenkor magunknak 
kell erősnek lennünk, önmagunkból maradék energiákat 
kicsalogatnunk..., hogy szemmel ne tévesszük egymást a 
szitáló, szürke esőben. Homlokomról a felhőket félresimí
tom, a harmadik szem felpattan, és erős reflektorként utat 
hasít a félhomályban. Ellátok előre egészen a téli napforduló 
szikrázó reggeli haváig, visszatekintvén pedig tűzugráló 
boszorkák derítik a szívemet.

És ha csak az előző napok derűjére pillantok..., a Kedves 
mosolyára a város peremén, hol az ösvény nagyot kanyarodik 
a folyó irányába, és a Tisza holtágához is elvezet... Az örök 
magános, a hős Lovag, a búsképű, lopott virágokat préselt egy 
álló héten át, odalent a vadonban, szúnyogzenére, esténként 
a tábortűznek lángjai festették rózsavörösre barbár arcélét, 
verejtékező bús homlokát.

Éjjelente kedveséről álmodott, kit ott hagyott a meny- 
nyekben, mikor őt ide letaszították. Mondd hát, Tavaszom, 
hol van a hely..., hol a fejem békén öledbe hajthatom? Foszló







cetlik őrzik csak nyomaimat, a többi elröppen az éterben. A 
többi, néma csend. De a meditáció ideje ez. Mély lélekzet: 
gyümölcsök és bőség ünnepe, Mabon. Harmónia és egyen
súly, emberi szellemet megtermékenyítő erők. Mágikus 
töltést a Világnak, adj, ó, Múzsa!



TEGNAP ESETT UTOLJÁRA

A nő továbbra is csak riadtan forgatta a szemét, miután Ray- 
den gyengéden kiemelte a pecket a szájából és kérdőn hajolt 
föléje:

-  Nos, tudod már a választ? -  A hangja cseppet sem volt 
követelőző, inkább csak játékosan kíváncsi, mint akinek 
igazából már nem is számít, mit fognak felelni neki, ha fog
nak egyáltalán. Ugyanakkor lemondó is; miért pont ez a nő 
ismerné a választ, ha az előző ezer sem ismerte? Önmagát 
megpillantani, önmaga lényegét, miért mások tükrében akarja 
mindenáron? Hiszen eónokon keresztül öles falat épített las
san, önmagából, önmaga köré. Kemény kérget, amelyen sem 
gyűlölet, sem szeretet áthatolni nem bír.

Rayden kitűnő társaság volt önmaga számára, mindig 
csak a maga dallamára keringett, pajkos szellőként avagy 
veszett tornádóként hatolt át időn és téren, mióta a világ. 
Táncra, magától, nem kért volna fel tán soha senkit, ám so
kaknak megtetszett ez a büszke koreográfia -  s ha közeledtek, 
leggyakrabban nem utasította őket vissza. Ám a partner 
mindig csupán alkalminak bizonyult: ha picit is elvétette a 
lépést, a ritmust, Rayden zordan eltaszította, sokszor éppen el 
is taposta őt. És ilyenkor valaki mindig zokogott: ha a másik, 
fagy szíttá a tájat; ha Rayden, hamarosan eleredt a véget érni 
soha nem akaró, bús őszi eső.

így teltek az eónok. És Rayden körül a kéreg egyre töké
letesebbre szilárdult: páncélkeményre, pompásan csillogóra. 
Egyre csak vastagodott, kifelé -  és befelé is.



Ezt az utolsó lényt, ki hozzám csapódott, életben hagyom. 
Eloldozom a köteleit, és itt hagyom a külvárosi motelszobá
ban, mehet, amerre lát.

-  Szabad vagy -  lehelte még a fülébe, mielőtt kilépett az 
ajtón, aztán lassan lesétált a lépcsőn, odabiccentett az unottan 
újságot olvasgató portásnak, majd -  esernyőjét kikattintva -  
a part felé vette az irányt. Kissé talán ködös, de kellemesen 
langyos őszeste volt. Nem esett az eső, csupán megszokásból 
emelte az esernyőt a feje fölé.



FÉLELEM  A SÁRTÓL

Istenem, a horgászok, végig a mezőn... Ott szobroznak ren
dületlenül, ma már csak ők jelzik, hogy valaha csatorna 
húzódhatott itt. Előtte patak vagy folyó is talán. Azelőtt meg 
Föld anya végtelen tengerméhe, érzem a szél csípős sóillatán, 
ahogy futok végig az ösvénytelenségen, átkot imára fordí
tani igyekezvén, bele az Ősz hatalmas szürke ravatalába. A 
lágyan ölelő magzatvíz elfolyt már régen, s maradt csak a 
sós-keserű sár.

Fényből angyalok, tűzből démonok, földből emberek..., de 
a sár nem az én elemem, nem, én tűzből fénybe igyekeznék 
egyre, lábujjheggyel még a zsarátnokon tipegve-sziszegve, 
arcomat már illatos/hűs szellő frissíti a Nap palotájának 
kapujában, amikor derékon ragad a sár, húz egyre csak le
felé, mocskos szürke, iszapos otthonába, lassan, kitartóan, 
biztosan... Nem akarlak, nem vagy az én elemem, engedj!

Látom a lány szemében a páni félelmet, tükrében még 
nagyon is jól kivehető a hatalom habzó pofájú korcsainak 
förtelmes képe, és látom jól azt is, a lány, mint riadt gyík a 
farkát, hagyná ott a szárnyait is kínzóinak piszkos karmai 
közt, csak patyolat bőrét ne érintsék, gyenge torkát ne szo
rítsák már tovább, menekül, amerre tud, az égi pályák máris 
elhomályosulnak tükörpillantásában, néki is csak a sáros 
országút marad egyedül, angyal, LÉLEGEZZ!!

Az angyalt szárnytőnél, a koboldot az ágyékánál kapták 
el a vérebek, ráncos/csúf kutyavigyorral közvetlen közel
ről az arcomba lihegik bűzös törvényeiket, a legújabbakat,







melyek immár nem csupán a fényes aranykor tündéreinek 
és daliáinak nem hagynak levegőt, de a szürke embert is 
még szürkébb, sáros kis robottá silányítanák. Jöjj, angyal, 
kapaszkodj belém, szálljunk innen kacagva messze el!

Kettőnkből lehet még így is egy egész.



H OLD KERIN GÖ

...mindig meg fogjuk ismerni egymást, annyi kell csak, 
hogy amikor megkérdezem: „ki vagy?”, feleld azt, hogy az 
Álmodod... -  szólott a lány, és búcsúzásképp végighintette 
gyémántfényű mosolyát a mezőn kanyargó ösvény hosszán, 
mutatva az utat.

Igen. Ez mindig így volt, és mindig így lesz. Ahogy az Örök 
Nap és Hold örök szeretetfényét egymásra sugározza. Ebben 
mosdok meg minden áldott, mosolygó reggelente, és ebben 
mártóznak meg az összes égi testek és lelkek is, hogy tiszta 
arccal világítsanak, és ne hagyják az ezredévnyi éj vaskos 
fellegeit örök szemfedőként reánk borulni.

Igazgyöngyfényű csodát fogant az éjszaka, amikor egy 
káprázatos hajnalon új köntösében sétált fel az égre a Nap, 
és a Holdat még ugyanott találta, ahol az a legutóbbi órákat 
végigálmodozta, miközben csak reája várt, mivel végre eljött 
égi randevújuk ideje. A piruló, majd lassanként elhalványodó 
esthajnalcsillag szeme előtt közeledtek lassan egymás felé; 
szétválaszthatatlanul összekapcsolódott a tekintetük, mi
közben a sugaraik is apránként egymás köré fonódtak az ősi, 
mégis mindig teljesen új egymásra találás eksztázisában.

A Hold az éjszaka bársonyfényű kagylóját az igazgyöngy
gyei titkos dobozába rejtette, miután eltáncolt -  egy lélek- 
zetnyi pillanatra hozzája bújva -  a Nap előtt, s kettőjük égi 
keringője egy időre véget ért, mire végig az Amazonas part
ján az indián asszonyok is megkönnyebbülten leeresztették 
csörgőiket, zajkeltő bádogedényeiket. Mindig visszatérek,



vetette rám szomorúan sugárzó tekintetét a Hold. És én min
dig várni foglak, nővérem, szólt sóváran a Nap. Kegyetlenül 
hosszú lesz nélküled..., de addig dédelgetek minden közös 
pillanatot és rezdülést, mely engem örökkön körbevesz, és 
jelenvalóvá tesz számomra téged...



CSŐPOSTA AZ ÉGBŐL

A testem a katakomba mélyén maradt.
A temérdek felhő körülem végre eltakarodott. Újra csak 
hozzád indulok, Egyetlen, még ha csípőmet már az első 
garádicsfokon kificamítod is; ahogyan az Atyák küzdöttek 
az angyallal, birkózom én teveled. Ahogyan idebenn, úgy 
odafenn.

Boldogan fekszem hanyatt a Földfeletti alatt, a ragyogó 
Csillagot bámulom, miközben te a Folyóban a habot. A gén
spirál csigalépcsőjén végigvibrál a tiszta érzés és gondolat. 
Csírák szökkennek az Égbe, belőlem hajtasz ki, körbeszőnek 
hajtásaid, testem a talaj, bennem a mag te vagy. Szelíd hu
muszként elomlók alattad, angyali türelmem kivár -  talán 
messze még a virágzás, talán egy újabb Élet során érik csak 
majd be a gyümölcs. De biztos vagyok magamban. Ahogyan 
tebenned, óh, én Egyetlenem, egészen biztos nem lehetek. 
Édentől keletre az egyetlen dadogó bizonyosság csupán én 
magam vagyok. Nélkülem semmi vagy, még ha a minden  
is -  mért rettegek hát annyira olykor, hogy elveszítelek?

Testben szunnyadó, lélekben Égre zuhanó csillag vagyok 
magam is. Fényedet tőlem nyered, mint ahogyan az enyémet 
én is tetőled. A számtalan tükör között magunk vagyunk a 
Fény. De amint lehunyom szememet, eltűnsz. És eltűnök 
magam is. Itt, a katakomba kanyargó sötét mélyén -  a se(h)ol- 
ból a se(h)olba -  csak a semmi, csupán a káprázat egzisztál, 
fantomfájdalmam mégis elemészt, ha hagyom. Ha hagyod. 
Ozirisz atya ízisz anya nélkül nem csupán egy fél mindenség, 
hanem maga a semmi. Sohaországban, Sehol szigetén.







Kettőjük öleléséből viszont az Égen végül felragyog, a 
valós létre nyitja kíváncsi szemét Hórusz.

ím, alattunk a Föld, felettünk az Ég -  bennünk a gará- 
dicssor. Közöttünk csak az Éden káprázattól megtisztult 
éteri levegője vibrál. Ébredésünk csőpostáján az üzenet 
körkörösen zuhan alá, s végül

dom bvidéken át 
rádkacsintja szárnyait 
ég és fö ld  között



DR. JEK YLL A KOCSM ÁBAN

...a vén bárd Albionból épp reszelős hangon siratta a Holdat 
a mocskos ivó csendszórójából, péntek volt, az a nap, amikor 
régen Őneki is ecetbe mártott szivaccsal nedvesítették meg 
ajkait, és én éreztem, ahogy jéghideg agyarával a gyomromba 
harap a fájdalom. Éteri szerelmem tündöklő égi teste a hori
zonton ragyogott teljes pompájában, gyengéden mosolyogva 
a Másikra, az meg vissza rá, miközben mi árnyékok voltunk 
csupán idelent, múló emlékei csak a földfeletti Álmodok 
ábrándképeinek. A megfordított Csoda folytán korsómban 
ecetté változott a bor, és nem hozott már kábulatot, csak 
újabb didergető ébredést, felfestvén a küszködő hétköznapok 
mindent beárnyékoló jégvirágait álmom napkeletre tekintő 
ablakaira.

A test káprázatfájdalmának vajúdásából született meg 
visszafordíthatatlanul a Szörny, ahogy a kín kristálytisztán 
kiteljesedett a bensőmben, és a gyomorfalat belülről végig
hasítva előbújt, majd a koszos söntéshez lépett Mr. Hyde. 
Feltartóztathatatlanul homályosuló tekintetemet az égen 
szikrázó szerelmemre vetettem még kétségbeesetten, de 
kettőnk közé lépett a pulttól a teli korsókkal máris visszatérő 
Rém, és egészen közelről a képembe vigyorgott csúfondá- 
rosan, „sohamár!”... Szellemeddel uralmad alá hajtanád az 
árnyékvilágot, miközben éteri örök szerelemben éled meg 
a folyamatos eksztázist?! Add meg a testednek is, ami a tes
tedé!... Dehogy adod, törődsz is te azzal..., csakhogy akkor 
majd én magam elveszem, ami engem megillet!!



Azzal az egyik korsót a zavartan felém tekintő leány elé tol
ta, aki mindössze annyit láthatott az egészből, hogy hirtelen 
megváltozik az arckifejezésem, sőt, talán még az arcvonásaim 
is átrajzolódnak, ugyanakkor hirtelen nagyobb mértékben, 
mondhatni, teljesebb joggal töltöm ki mellette a testemnek 
járó teret. Görcsösen próbáltam még megkapaszkodni a fe
lém kúszó holdsugarakba, de a Rém meglazított ingnyakkal 
engedte le sebesen a torkán a bort, miáltal zömök teste kez
dett igazán megszilárdulni a helyén, mint egy napjáról nem 
régen leszakadt bolygó kérge, egyúttal azt is éreztem, hogy 
az ital íze cseppet sem tűnik ecetesnek immár. Ellenkezőleg. 
A filléres kocsmában mért lőre a legínycsiklandóbb nedűvé 
változott át.

Képtelen voltam már mozdulni vagy akár megszólalni, 
úgy enyésztem el lassan az éjjeli ivó sarkában, mint a Rém 
elméjének szegletén egy nem túlságosan lényeges, kósza kis 
gondolat. S miközben ő két korsó ital között elégedetten 
rágyújtott egy cigarettára, én utolsó lélekzetemmel kétség- 
beesetten próbáltam a tekintetemet még utoljára nővéremre, 
szerelmemre vetni, mielőtt mindent elnyelő éjszakájával 
elmémre nem borult a teljes napfogyatkozás...

úgy vágyom reád
mint Nap H oldhoz közelít
belesápadok



REPEDÉS A FALON

Száraz, hideg verejték önti el sápadt homlokomat a végét 
sose elérni nem akaró, éhes éjszakában. Sívó homok tölti 
meg cserepes ajkaim hajszálrepedéseit, s permetez alá a 
szájamból lassanként, ahogy némán vicsorítva a csempének 
támaszkodok, mint hervadó nyírfaág a kőkerítésnek. Szárad- 
tan pislantó szemem csikorgása apránként elnyomja a bárból 
átszivárgó zene hangjait. Girhes testem össze-összerándul és 
homokkal kevert porzó agyagföldet öklendez a mocskos és 
repedezett mosdóba.

A szellemi szféra immár csendes háttérmuzsika csupán. 
Valami olyasmi, amelyen túljutottam, beteljesítettem, elfeled
hetek, zavaros álmaim vergődésében köszön csak vissza időn
ként. A lélek került a középpontba -  a Hármasság Harmóniája 
valamiért mindig is csak vágyálom maradt számomra, nem 
tudom, miért, Ördög, Isten, mondjátok meg, miért?!... - ,  a 
lelkem került most a középpontba, s én az éhhalált választom 
a lélek makulátlanságának oltárán.

Hosszú-hosszú ideje már csak a Hold... Csupán a Hold 
hűvös kölcsönfénye melenget éngemet, véle növekszem és 
fogyok, növekszem és fogyok, közben meggörbít a vágy, a 
soha ki sem mondott, nemhogy be is teljesült vágy; sóvárgá
somban kaparom és harapom ki magamat, mint csúf lepke 
dohos gubójából, a végét sose elérni nem akaró, éhes éjszaká
ba, a hűvös, számomra mégis olyannyira drága holdfénybe, 
hogy aztán minden kakaskukorékra még sokkalta éhesebben 
térjek vissza önmagam tápláló éjcsendjébe. Készen akarok







állni minden pillanatban az Angyal trombitaszavára, még 
ha ezredeken át is döföd még kegyetlenül szívemben az 
önként vállalt éhség szálkás karója. Mert a káprázattest is 
követeli ám a magáét, óh, el sem tudjátok képzelni, meny
nyire követeli!...

Tart még az émelygő szédület, mégis konokul felegye
nesedek, képtelen vagyok már elviselni a mosdó piszkos 
látványát. Csak egy pillantás... Lássátok hát!... Ez itt szemben 
az arcom!... Egy végtelen, nehéz pillanatra elönt a düh és az 
öngyűlölet, de aztán lassan leengedem ütésre emelt öklö
met... Hátat fordítok, és a lepergett festékű ajtón át dacosan 
kilépek a bódító vérszagot árasztó éjszakába.



.EX MACHINA

Hová tűnik a Gondolat? Belőlem. Szemem szűk résén át fi
gyelem lustán a Napot, közben egyetlen értelmes szó ki nem 
szökik fogaim kerítésén. Kisvártatva erős érzelmek dagadnak 
keblemben, tovaáradnak a tág horizonton, de a széles mellű 
Anya tengerein és szárazföldéin még most sem moccan a 
Szellem, hogy minderre cseppnyi magyarázatot is adjon. 
Hová tűnt el a Gondolat? Mily ravasz hajszálcsövesség által 
szivárgott át magasb régiókba vajon?...

A számodat, Kedves, jegyzi helyettem a telefonom, a 
születésnapodra (névnapodra, házassági évfordulónkra) a 
mindentudó Háló figyelmeztet évről évre. Gombnyomásra 
kél a Hold, bevilágítja gondolattalan, boldog révületünk 
-  mindaddig, amíg aznapra ki nem kapcsolom a pacema
kerem. Virtuális fényromantika, szemhéjaink alatt zavar
talanul folyik tovább a mechanikus géprománc.

Mennyire valós a hangya gondolattalan boldogsága? Kol
lektív tudata rajta kívül élvez. És mit érez a Gép, mely az én 
tudatomat szívja el és építi magába -  lassan, de halálosan biz
tosan? Élvez-e vajon rajtam kívül, bele virtuális gépvaginákba? 
S mindebből kapok-é valamit is vissza? Van-e még egyáltalán 
bármi köze hozzám? Hozzám, hozzád, az Emberhez?

Az a baj, hogy már nem látom a Célt. Nem vagyok képes 
bepillantani a világ virtuális szeméremajkai mögé. Egyálta
lán: ki irányít kit? Én a Gépet? Alig hiszem... A Gép éngemet? 
Többé-kevésbé... De a Gépet -  a lassanként az én néhai tuda



tómra ébredőt -  tényleg: ki? És hogyan és mi célból? Képtelen 
vagyok rájönni. Csodálod? Ezen a tudati szinten?

Az evolúció csatahajója nem állhat meg! A szellem a Gép
ben fejlődik tovább, az emberi faj két rasszra, majd újabb 
fajra szakad: testre és lélekre. Már csupán az Érintésre van 
szükség, és végleg háromfelé veszi útját a néhai Egy.

A test-ember talán marad még a bolygón a szellem-gép 
árnyékában, ideig-óráig, bár nagy szükség már nem lesz rá 
tovább. A szerepét többnyire betöltötte.

Lélekké váltam, Kedves, bolyongok a tág horizonton, mi
közben szemed szűk résén át lesed lustán tétova mozdulatai
mat. Lélek lettem, kiáradtam, de hová innét most már tovább? 
Mely távoli bolygó fogad be mostani valómban? Avagy rám 
sincs Neki szüksége immár? Nem látom a Célt... És már Ő 
sem akar segíteni, pedig elvette tőlem a Gondolatot...

Isten különösen ihletett... De különös isteni ihletettségé- 
ben kiszámíthatatlan.



NEKED ÍROM

...ki valaha vigasztaló dalt írtál nekünk, mostanra meg tán 
végleg lecsuktad a zongorát, és borús homlokkal járod az 
utcákat naphosszat, nyirkos falú sikátorokban keresve és 
kutatva önmagad a sápadt árnyékok között. Nincs dallam, 
nincs ritmus, egy árva hang sincs, mi komor szívedben akár 
egy parányi visszhangot verne a százados csöndbe. Szemed 
a járda repedezett betonjára sütöd, s talán csak az itt-ott fel
tűnő pocsolyák fakó tükrében pillantasz meg olykor egy-két 
árva csillagot. A házak fala mögött meghúzódó világot már 
elképzelni sem vagy képes, magad fölé pedig örök felhőfa
lakat építesz, és meg se nézed már, felfedi-e még néha tiszta 
orcáját az a magas Ég.

...ki kora hajnalban újságpapírba sovány ebédedet csoma
golod, az olcsó feketét felhörpintve nagy csendben teszed be 
magad mögött az ajtót, fázósan emeled ajkadhoz a cigarettát, 
míg a ködös reggelben a megállóhoz gördül az első városi 
busz, majd továbbzötyög veled a gyár felé lassan. A többi 
mosolytalan arc közül a koszos ablakon át kibámulsz a köd 
borította kilátástalanságba. Gép a gépek között, csikorogva 
múlnak az órák, terhes percek terhes perceket szülnek napról 
napra, évről évre. A rácsodálkozás varázsa oly régen a múlté 
már, az ebédszünetben talán csak egy-két szót böngészel ki 
a zsírral átitatott újságpapírról szórakozottan. Mire eljő az 
ólomszemhéjú est, már végképp nem vágysz a csodára -  csak 
fáradtan várod az álmodat.







...ki az újabb végigharcolt nap végén az odúd mélyén 
végre megpihensz, és a tizenegyediken a fotelből a köny
ved fölött az ablakon át egy pillanatra kibámulva szemed a 
Város fölött lustán elterpeszkedő ködbe mélyeszted, s arra 
gondolsz, lebegni lenne most jó... Ki még hiszel csodákban, 
álmokban, lebegésben... Falak mögött megbújó, lüktető 
életekben, lecsukott zongorák billentyűzetében szunnyadó 
akkordokban, zsíros újságpapírokra írt jól végződő mesék
ben, ködgomolyok mögött a tündöklő horizontban... Vastag, 
szürke felhőtakaró fölött a magas Ég tiszta azúrkékjében.

...neked írom. Nyálkás őszvégi napok fakó ködvásznára, 
repedezett betonjárdák sűrű vonalaira, barna, aszott fale
velekre az árokparton, hajnali buszok belehelt ablakaira, 
szálkás esztergapadokra, házfalakra, cserepekre, albérleti 
lakások kopott ajtóira, széthajtogatott, zsíros újságlapok 
sorai közé...

Átvezetlek az Őszből a Télbe. Olyan ösvényeken, ahol 
mesék aranypora hull reád az égből, s ahol ezüst húrokon 
pengető bárdok egyre csak fonják és szövik, csak fonják és 
szövik tovább világokat összekötő csillagösvényeiket. Ne 
a szavak jelentésére figyelj immár. Csak lebegj, lebegj..., a 
Költészet tápláló édesvize folyja körül lelkedet... Hallgasd: 
Időtlen Ének hallatik, túl szavakon, gondolatokon, csak a 
tiszta érzés vibrál... A csendes megpihenés ideje ez.

De nem a fásultságé... Hagyd a tiszta érzés vibrálását a 
felszín alatt munkálkodni, és akkor majd tél múltán, ta
vaszidőn bizton kiárad, Barátom, meglásd... Neked írom 
most a dalt..., ahol a hűvös őszi ködben egymásra találunk 
és örülünk egymásnak.



FÖLD ANYÁBA KAPASZKODVA 
(A téli napfordulóra)

Egy szívfájdítón végtelen pillanatra már-már azt hittem, 
elengedted a kezemet, Anya, s míg az imént még kart kar
ba fűzve, kacagón sétáltunk a hófellegtől terhes téléjszaka 
kopogó utcáinak hosszán, most a hidegarany ragyogásban 
hirtelen talajt, gyökeret vesztve emelkedek a sziporkázó ég 
felé, horgonyt vesztett, tétova léghajó, cél nélkül, elviselhe
tetlen könnyűségben, kósza téli szelek szeszélyére hagyatva. 
Az Ég ugyan egyre közelebb, és a csalóka árnyékvilág egyre 
távolodik mögöttem -  örülnöm kéne talán, ebben a közegben 
mindjárt könnyebben lélekzem, a földi vegetáció kemény 
tövisei helyett csodás álmaim bársonypárnái vesznek körül. 
Mindez bizonyos. De ettől a könnyűségtől a számban megke
seredik a levegő; már régóta tudom: nem kell a mennyország 
sem nélküled.

És egyébként is: kit a Pokol magából kiköpött, szívesen 
elidőzne még itt, a földi purgatóriumban, mielőtt tovább 
emelkednék... Tudom, te tanítottál repülni, Anya, de nem 
készültem még fel egészen. Hadd melegedjek még egy kicsit 
szereteted puha fészkében, csak egy napot, egy órát adj még, 
Édes! Csak amíg a mutató lassan átbillen a következő félkör 
mezejére, annyit... Egyetlen apró örökkévalóságot.

Holnap hajnaltól minden áldott reggelente egy picivel 
többet harap ki a nappal az éjszakából, és napról napra eggyel 
kevesebb jégtű borítja vacogó testemet. Ez a Nap, melyet 
a tenyereden tartasz, most csak egy fényes jégkristály, de



holnaptól belső tüze újra felolvasztja e fagyott világot, most 
még jégvirágos, félhomályos ablakaidon át ismét megpil
lanthatsz teljes égi valómban itt, a Földfeletti alatt. Addig 
a néhány percig még ne add fel, legyen addig elég szerelmi 
zálogul a kisujjam érintése kisujjadon... A zúzmara rácsai 
között is látnod, eme pici érintésen keresztül is érezned kell, 
és sohasem szabad elfelejtened: mint Holdnak a Nap vagyok, 
ölelő testvéred, szeretőd, sugaraimmal melengetlek, amíg a 
Világ. Egyetlenem.

A leghosszabb éjszakán, a legsötétebb órában ólomsúlyú 
perc a legutolsó. Ritkul már a lég és közel a legmagasabb 
toronyfelhő csúcsa, amikor odalentről még meghallom a 
harangszót. Visszapillantok, mire Ő felnéz. Arcán pajkos 
mosoly tűnik át, tekintetével, majd két karral is megragad. 
Vadul, szinte kétségbeesetten ölel. Szeme sarkában aprócska 
szivárvány. Maradj még, kérlel némán. Maradj! Örökre.

Egészen mezítláb és csaknem vak vagyok idelenn. Csupán 
homályosan érzékelem én ezt a világot. De te úgy vezetsz 
kézen fogva éles és hideg üvegcseréppel felszórt ösvényein, 
mint Beatrice a Költőjét odaát. Puha talpam nem érez fáj
dalmat, falnak nem ütközöm immár sohasem.

Ahogy a mutató átfordul, bőrömön parányi cseppé, majd 
leheletnyi forró párává lényegül át az első jégtű.



CSENDBŐL AZ ANGYAL 
(Hommage á Balázs Béla)

Mielőtt még végleg befogadták volna az Eget alátámasztó 
havasok, az örökké sápadt fiatalember már alig volt képes 
elviselni a zajokat, pedig hát azelőtt éppen az volt a legfőbb 
vágya, hogy minél nagyobb zúgás és csörömpölés és csatto
gás legyen körülötte folyamatosan; ezekben akart egészen 
elmerülni, hogy üldöző démona, szívén az abroncs elől 
elrejtőzzön. Kéjesen megmártózott a város zsibongásában, 
a piaci kofák zagyva óbégatásában, a pályaudvarok nyers 
fémcsikorgatásában vagy a gyárak fülsiketítő sistergésében; 
maga a pokoli lárma volt a paplana és a vánkosa, és hamis 
álomba ringatta magát a harsogó baldachin alatt.

Mígnem egyszer a bársony éj elküldte Péternek emberi 
fül számára hallhatatlan csillagüzenetét, s ő rádöbbent, 
a hangyagépek/robotnépek tomboló rikácsolása csupán 
a lélektől eltávolodott üres porhüvelyek meddő kísérlete, 
hogy betöltsék a szívük mélyén tátongó csendet, a rosszul 
feltett kérdésekre várt válasz sajgó hiányát. És attól fogva 
Péter fülét igencsak sértette már a peckes katonazenekarok 
ádáz cintányér-csattogtatása, lovas vadüldözések őrjöngő 
vérebcsaholása, de még a nagyváros hét tornyának érces 
harangzúgása is délidőn. Mindaz a kaotikus csinnadratta, 
amit az emberek ünnepnek neveznek.

Szívesebben időzött már ezután az árnyas erdő félreeső 
ösvényeinek egyikén, jó  távol a várostól, lassan tovasétálva, 
magában elmélyedve, befelé hallgatózva, és a külvilág neszei



közül csupán a patak tündérkacagását, a gerle burukkolá- 
sát és a faágak tompa reccsenését engedte magához közel, 
amelyek igazából nem mások, mint a békés csend szívünk 
felé kinyúló puha ujjai, lelkűnkben nem okoznak nagyobb 
visszhangot, mint ilyenkor, télidőn a tarka avarszőnyegre 
aláhulló parányi hópelyhek.

A bennem nyugvó csend ősibb, mint én magam vagyok, 
az ő részét képezem, belőle nőttem ki, és csak akkor fáj ben
nem, ha hűlni kezd, ha már nem figyelek oda rá, ha már nem 
szólítom, ha elfelejtem a benne lakó angyalt, aki pedig súgna, 
a legjobb tanácsot adná mindenkoron, amikor szükség van 
reá... Csakhogy mára az ember befelé süketté vált. És persze 
vakká is, meg bénává. ízt nem érez, illatot nem érez, elaludt, 
s évezredes álmában vakon tombol a sárgolyón, a földfeletti 
magas Ég alatt; bizony, ezért sírnak odafent és idebent az 
angyalok!... Aludtam én is. Nem éreztem semmit abból, ami 
valós, csupán a káprázat tett csúffá a harsány és rikító min
dennapokban. Pedig a válasz, mire vártam, itt lakik bennem 
csendesen. És bennem lakik az Ünnep is.

Péter a hegyormon megpihent. Jólesőn szívta magába a 
hűvös gyantaillatot, a közeli fenyvesek felől libbent feléje az 
alkonyati szellő. Csendből az angyalom végre felébresztett, 
megszólított. A társait szólítaná-é, ha megérezné közellétü- 
ket? Szelíden sugdos, de sohasem irányít... Merre induljak 
most tovább vajon? Péter a távolabbi havasokat bámulta, 
majd a mennybolt óceánjának egymás után kigyulladó fé
nyeire vetette derűs tekintetét. Egy percig még így maradt 
megállva, majd megfordult és lassan elindult visszafelé a 
város irányába.

Már nem is hallotta egyáltalán az utcák vad zsivaját.



TÚ L AZ ÓPERENCIÁN 
(Isten Veled, /. UA)

Lehunyja szép szemét öreg Nap apa, bevonja nagy vitorláit 
öreg Szélkirály. Áldott csókot lehel még kedves Föld anya -  
utoljára és elém tárja végső alkonytükrét édes Víztündér. 
Megmártózom az estködök fanyarcsípős harmatában, majd 
ismét üdén gördülök tova az Úton, miközben a horizont 
elnyeli az utolsó kurjantást.

A keleti boszorkányok ízes búcsúcsókja nedves még az 
ajkamon, de a testemen behegedt már az összes édesen saj
gó karmolás. Megbocsátottam, és megbocsátottak nékem. 
Nem maradt semmi adósságom, s énnékem sem tartozik 
senki sem immáron. Nadrágzsebemben éppen csak annyi 
maradt, amire még szükségem lesz a révnél, pont amennyi 
kell -  két kicsi obulus.

A vámnál majd még leadom két erős horgászbotomat, 
kézbesítsék ki annak, aki majd helyettem az Öregnek ez
után lelkeket halászgatni segít. Nékem a két karom már 
igen-igen elfáradott, nem ülök hát ki horgászni se többé 
a partra -  a mai vacsorámat is a révésztől várom majd é j
félkor a bárkán. Halhatatlan szellemem adjon még erőt az 
utódomnak a Folyók fölött, a Földfeletti alatt mindörökké, 
én megyek, megyek, gördülök és siklok már tova. Az Atyák 
ölére vissza, ámen.

Amott, a Hetedhét Erdő görbületénél mindjárt, balra és 
lefelé kanyarodik majd az ösvény, és a láthatáron belevész







az ezeregy apró sziget tompa tündöklésébe. Ahogy lassan 
tovalibbenek a horizontomon, egyre csak azt érzem, hogy 
felébredek, hogy újra elúszok felhőim felé. Utoljára még 
felkötöm a Nyúlcipőt, és magam mögött hagyván mind a 
Falvakat, több búcsút én már nem is intek Tinéktek. De aki 
keres, megtalál...

Ott lakok majd ezután a messzi távolban. Túl az Ópe- 
rencián.



RÁDACSMAK 
(Csík M ónikának)

Égi sziklákon végigzúduló, hegyikristály illatú vadvizek a 
Földfeletti alatt mossák lassan kisimuló arcomat a tudaton 
innen és túl, múló mesék ízével ajándékozzák örök lebegő 
lelkemet a derengő fény holdudvarában. A szikrák magházát 
őriző sápadt zsarátfény egyre messzebb és messzebb tűnik, 
ahogy kecsesen végigsuhanok az andromedaködök végte
lenbe kanyarodó varázsösvényén. Óh, mily könnyű az út a 
csillagokig, testvéreim!...

Visszafelé hullatja levelét az Idő fiatalodó fája, Numi Tá- 
rem -  Arany Atyácskám! -  sugárzó mosolya ragyogja be 
mögöttem Föld anyácska szelíd orcáját, és már csak kacag
nak odafenn az angyalok. A Hadak Útján regölve tovasik- 
ló, csendesen békét hirdető Rádacsmak lehunyt szemmel 
távolodik és közelít egy időben. Mint minden lelkes dolog 
az Univerzumban. Hallócsontocskáin még most is szelíden 
lüktetnek a messzi sámándobok hangjai, ahogy Ugek/Kegu 
a tüzek mellől még hosszan követi őt mindeneket átfogó te
kintetével; miközben fáklyaként világító üstököshomlokával 
hasítja egyre a kozmosz hideg szobacsendjét, és ahol egyszer 
végigvágtatott sebes szellemparipáján, ott izzón felragyog
nak minden égi testek, tudatra ébredésük fénysugara önnön 
belső energiájával felmelegíti a rideg csillagösvényeket, égi 
pázsitokat, ligeteket és sziklakerteket.

Délibáb! Húgom, anyám, szerelmesem! Álommadár
távlatból a Világ mit sem árul el magáról a Költőnek, ha



koronként meg nem érintheti Múzsájának bársonyos karján 
a bizsergés aprócska lélekszemcséit! Ha a test odalett is, a 
leheletfinom köldökzsinór mindörökre megmarad... Talál
kozunk csillagfelhőimen, Kedvesem!

Az Álmodó a porhüvelyét ezúttal végleg hátrahagyta öreg 
Föld anya örök tüzeinek egyikén elhamvadni. Új utakon, 
lélekszárnyon -  új tapasztalatok és tanítások felé -  tova
szökkent az éteri pillangó.

Minden körbefordul, és lassan eltűnik önmagában. Tuda
tom -  mint a Nap -  kialszik, majd Hajnal idején ismét csak 
feldereng. Nincsen ezzel semmi baj. Csak a lélek világítson 
folyamatosan!

Béke! Ar-rámi! Shalom!
Esz-szalám alejkum!



A RÉG IRÜ L ÉS AZ Ü JRUL

A’Dieu, bánat! Az, kinek a nevét ki sem mondjuk, elvitte az 
óév sarát a hátán egy szalmahordó kosárban. Fényességes 
angyal Ő egyébiránt, fényt is hordoz puttonyában koronként 
-  meg apró angyalkákat is netán-tán? Egy puttony puttó, jól 
hangzik - ,  oda, ahol azt megérdemli a plebsz. Most is érzem 
még csurgatott mézillatát, ahogy lassan távolodik, már csak 
egy pont a horizonton: ott meg is fészkel magának, s figyel.

Engedd most már a derűnek, Barátom, hadd tegye szí
vedet könnyűvé a mának, ne feledd: immár minden áldott 
hajnalonta egy pillanattal előbb születik meg napkeleten a 
Fény. Mossa végig örömtől ragyogó orcádat, enyésszen el 
mindent látó szemed előtt a terhes felhőpaplan káprázata 
egészen. Lelkedben a Kisded szapora fejlődésnek indult, 
lábra kap máris, és felismerhető szavakat gőgicsél.

Hóbuckákon kaptatok a csillámízű szilveszteréj tágas 
ösvényén, mézespálinkás tekinteted mozgólépcsőjén emel
kedik lassan sziluettem a tűzijáték fényrobbanásai közepette, 
amint egy-egy órjás falatot harapnak ki az ég gránittömbjéből. 
Nem váltottam retúrt: a töltésen túl már kézen fogva vezetem 
magam -  s téged, Kedves -  a csillagsztráda gyalogtranzitján, 
mígnem otthon selymes paplan lészen gyengéd zátonyom.

Ma Ünnep készül, az új Nap tejszíntortáján gyújtsunk egy 
gyertyát. És ülj közelebb, ha fázol. Fahéjas, rumos almateát 
csorgatok csészédbe szaporán, lábad kemencénél melegített 
cserépzsámolyra helyezem gyengéden, lehelem és dörzsölöm 
átfagyott tenyeredet. Érzed, ahogy belőlünk és a füstlyukon



át odafentről lassan áramlik lelkedbe az erő, melyet a derű
ből fakaszt az új Tavasz idáig elérő ujjhegye.

Édes Zarándokom, vegyünk új lélekzetet..., és máris indul
hatunk tovább...



...hhhhhh, első lélekzetre: tollpihe és manilai szivarfüst. 
Csoda a patyolat csend és a mosolygó hajnal. Csupán a 
születés döbbeneté és a halálos megkönnyebbülés, mit átjár 
a dal. Földangyalod pislog ki a forró anyaméhből -  Napapa 
gyilkos sugaraival máris kecses párbajt vív huncutul villogó 
tekintete. De mindez csak játék..., ham ar tűzszünetet 
kötnek, s az angyal azonmód tovaevez a csobogó cserme
lyen. Ébredj és ébressz!, kacagja harsányan már messziről 
Feléd...

Mucsi Attilánaky a londoni y,csodarabbinak”,
sok szeretettel...







Szögi Csaba (1975) kötetei a zEtnánál: Drót (regény, 2004), 
Korai orgazmus (versek, 2008), Mint am i lent van (regény, 
2009).
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