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ÉNEKÜNK ÉNEKE

tegyük az időben magunkat helyre 
vagy bennünk az időt 
észleljük minek van 
kezdete és vége 
mi az mi örök 
s hol lelkűnkben a rög

talán él még a lélek 
fenn -  lenn 
valahol ott belül 
a keseredett kéreg alatt 
található ép élet

s lehet a megáldott
ének
újra
az énekünk





A JÓ GONDNOKRÓL





A JÓ GONDNOKRÓL

a jó gondnoknak
minden mástól megkülönböztetett 
köpenye van -

-  jó gondnoki köpeny

a jó gondnoki köpeny 
bal felső  zsebében 
mindeniknél masabb 
az odahelyezett toll is -

-  jó gondnoki toll

a jó gondnoknak gondjai is 
teljesen másak
s gondjairól maga gondoskodik

a jó gondnok 
csak
jó gondnoki lelkét
őrzi
az
örökkévalóságnak

n



LÉTALAPÍTÁS
nem azért szólok mert kertetek 
hanem hogy értsetek

nem értem az érthetetlen 
beszédet e nyelven a 
széúást a tagadást 
e nyelven nem tudom 
ki az ki jő  -  ki megy

vajon helyem itt mégis 
/meg/lelhetem?

hol ideigvalókban elmerülve 
emberek helyett embernek 
lehetőségei csupán 
kit meg én követek: halott 
-  bár a feltámadott -

fejem azért felemelhetem ?

tudom e népnek rég nincs 
már egy beszéde 
s lelkem még az éjjel 
visszakérhetik 
járok hát inkább nesztelen 
maradok konok zarándok 
messziről jött magyar 
megállók csak és várok

míg szelíd szemével 
az anyaföld betakar



BETELT IDŐK

homlokokon eltorzult isteni 
pecsétek s a szabad 
homlokok mögött is a 
gondolkodásnak készsége csak

betelt idők

a lelkekben összetört őskép 
olvashatatlan egyformára 
koptatott a szív mind

orzássá lett az őrzés 
bűn -  bűz és sötétség

betelt idők

ami volt -  elveszett 
hajlékra -  hajlékról 
hull a negédes álom

tűzre a tűz
hangzavarra hangzavar

betelt idők
jönnek -  mennek a hírvivők

és nem kérdi senki 
senki nem kérdi meg: kik ők
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DOLGAIRÓL





A GONDNOK DOLGAIRÓL

a gondnok felkel

hörpint kávéjából 
kilép szobájából

szemrevételezi az éppen 
új évszakba hajló napot 
megnyugodva konstatálja: 
ez éjjel is minden 
éppen csak annyit változott 
mint ő maga

számba veszi teendőit

s miután tudja: 
minden hiábavalóság

gondosan nekilát 
hogy betöltse a törvényt



AZ UTOLSÓ BILIÁRDGOLYÓ

meghagytad hívjalak szólnék 
is talán ha nem 
tudnám hogy hangom akár 
holmi rög a vulkánok 
nemes hamujába az 
ősanyagba legfeljebb 
úgy hatolna
származzék bár önnönmagából 
összetéveszthetetlenül 
idegen maradna mindörökre nem 
szólok hát az úszó jéghegyek 
roppant tömegének rejtetett 
iszonyatával fegyelmezvén 
némán amint lehunytad 
koponyádba aszott 
szemed s megtért egymáshoz 
a kezdet és a vég „hol 
kezdődjék
és hol érjen véget " -  kérdtem  
idézlek: jó jó  -  hangzott 
feleleted miközben fanyarkás 
sejtelem erjedt már a gyönyör 
kosarában hosszan hosszasan 
készülődve mégis oly 
hirtelenséggel ahogy egyszerre

már csak úgy ott van: a van 
ott
ül kiviil -  
belül akár a köd 
a hegyoldalban ivódik 
a fájdalom

a gondolatban 
nem dőre nedű de



nemes szesz nem 
kétely gyász de 
remény és erény és forró 
ölelés
-  kihívás?
-  az!
vad szelek korbácsolnak 
hullámokat a hajó alá 
a tatban ingadozik a 
fiákeros de egyenes 
dereka meg nem hajlik 
mint huszárkorában mikor 
lován ülve karddal védte 
a hazát 
a hazát
karddal mert volt ló 
kard és haza ott 
kuporog mellette asszonya 
bal mellét felfedve épp

a gyereket szoptatja
-  kihívás?
-  az!
ám a szín máris 
elsötétül a zene jazz 
eltávolodik már alig 
haitik a megpengetett 
hlír a harsona mennydörgés 
szirénabúgás eszelős 
zaj lesz az úr hamar mivoltot 
kérdőjelez az iirülés merevülő 
ujjakba szorul

a düh minden erő dac 
reménytelen révület a 
háttérben 
megmozdul 
a balettkar és szólal



a nő: miért 
hiszed nem veszi elég 
erőnk az idő mi feléd  
sietünk te sötétséget 
álmodsz szemünkbe és újra 
megmozdul 
a balettkar és szólal 
a nő: miért
az elemek ily haragja ha 
félelemre nincs okod ha

megnyugvást sóhajtasz miért 
múltad gyötrelmét kutatod 
lerogysz összeomlasz terhed 
bölcseleté alatt szabadulnál 
de megriadsz elvesztésének 
gondolatától és mind 
görcsösebb a láz csak 
a kérdésre nem 
érkezik válasz más: hogyan 
tovább -  
kővé dermed 
a balettkar és nem szólal 
többé
a nő: tiszta forrásból 
vizet merít mirhát 
hoz balzsamot 
és inget 
fon  leplet szép 
selyemfonálból 
-  tépjük 
ki denevérszívét 
a csaposnak -  
rikoltod önkívületben és 
nekilátsz eszeveszetten 
kitakarítani a fényárba 
fagyott termet nem kérded 
ki az kit köröskörül



röpködő halottsirató 
asszonyok tömege temet 
éppen ma és éppen itt és 
éppen most nem 
aggódsz marad-e 
az olajághoz 
madár tudod 
m ára tavasz 
előtt menetel 
a halál
s a vége a vége 
mindennek csak akkor 
lesz majd amikor 
csontos ujjaiddal 
megmarkolt szívedből 
kiröpíted 
az utolsó 
biliárdgolyót
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A GONDNOK 
TISZTÁLKODÁSÁRÓL

a gondnok kezébe veszi 
a caola szappant 
és kiáztatja kezeit

langyos fürdőben lábat mos

frissen öntött vízben 
meríti meg
egésznapos gondot hordozó 
arcát

azután

maga elé teszi 
a K önyvet  
és még hosszan 
hosszan 
tisztálkodik



AGYAGFIGURÁK

akkor közeledett 
ó
vésztjóslón 
jött jött 
a tél 
és én
veszve tudván már 
földet folyót 
asszonyt gyereket 
házat és hazát 
azon töprengtem: 
fázni fog-e a föld

ó
jött jött 
vésztjóslón 
közeledett akkor 
a tél 
és é n
mélységes mélyek
legmélyén
arra kértelek:
engedd hogy magamnak
újraformálhassak
mindent
mindent
hogy azután
az agyagfolyó melletti
agyagház udvarába lépve
várhassam mint egykor
elémfutnak az agyagkutyák
az agyagkonyha ajtajában
felbukkan agyaganyám
hogy leshessem
miként gördülnek elő



karácsonyi könnycseppek 
az agyagkedves szeméből 
felsír-e felnevet 
valamelyik agyaggyerek

kértelek

jött jött 
ó
vésztjóslón 
közeledett 
a tél 
és én
akkor nem kaptam 
tőled engedelmet

megtagadva tőlem 
engedelmed

intettél inkább 
s a h iá b a v a ló t  
bennem 
örökre
cserélted

azóta 
jön jön 
csak jön 
újra és újra 
ó
a tél

de többé 
nem a földet 
nem az agyagot 
téged
fél(t)(het)lek én





A
GONDNOK

GONDOLKODÁSÁRÓL





A GONDNOK 
GONDOLKODÁSÁRÓL

a gondnok 
gondolkodásáról is 
gondot visel

amint a láthatót 
a láthatatlantól 
megkülönböztetni tudja

levélégetés közben

gondolatait gondosan 
végiggondolja

eképpen

szemét hamu szilánkja 
nem háborgathatja 
s a fülébe hangolt 
hangos szóra 
ajkának nem kell 
mozdulnia

a gondnok
gondolkodása szerint 
sem gyászban 
sem vigyázzban 
senkit nem hiteget

a lét foglyainak
akár királyok királyának
mindenkoron

szelíden integet



BUDAPESTI TÁJVERS

Az őszt értem tetten.
Pesten.
Október volt.
Mikor jöttem.
Eső szitált.
Kilencvenegyben.

Idegen arcom még szóra várón 
fürkészte ember és tömeg, 
de féltalpalt csizmám alatt 
juharlevél hersegett, 
s a külvárosi platán már 
békésen integetett.

Tudtam, a kérdés nem az: 
Befogadja-e a Duna 
a Tisza fiát?
Öt lépésnyi hajlékban 
érem meg hangom alkonyát? 
Nem az:
őszönként immár a gyilok 
könnyeit issza-e a föld?

A kérdés csak:
Ki nesztelenül behúzta 
maga mögött hazája ajtaját, 
Istenhez közelebb 
zárta-e magát?



NEM TUDOM VAN-E OKOM

Dübörögnek a hangok a hangfalon. 
Dobhártyát remegtetnek a jajszavak.
A halál kukucskál be az ablakon.
Akik szólni tudnának, most alszanak.

Kés, kard, bárd, fejsze hever az asztalon. 
Kenyér helyett, újra csak gyászt osztanak. 
Megdermedt ősvirágok a balkonon.
Valakit ma is, folyton, akasztanak.

Nem tudom, van-e okom: miért, félek. 
Könyvem bár önként, már úgysem csukom be. 
Ember önmagát meg nem feszítheti.

Halott voltam, vallom, most újra élek.
A kő darabjában is kő marad. De, 
tudom: a só, ízét elveszítheti.
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A GONDNOK ÁLMÁRÓL

a gondnok álmában 
a keskeny úton 
önmagához közelít

megretten 
mert különbözik 
felbátorodik 
mert hasonlít

a gondnok álmában 
ha sír
mintha nem sírna 
ha vigad
mintha nem vigadna

álma égiszén 
kitisztul a világ 
ábrázata



LÁNGOLÓ TULIPÁNOK

Lángoló tulipánok. 
Parázsló kérgű fák.



ELPUSZTULT 
VILÁGOK PORÁBAN

Méregkristály öli talpam.
Elpusztult világok porában gázolok.
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A GONDNOK 
KARÁCSONYÁRÓL

a gondnok karácsonykor
-  bár ezt a sokaság 
bolondságnak tartja -  
az időt nem vitatja
s a születő kereszt
előtt
fejét
mélyen meghajtja

hajlékának hasadékain 
ugyan még 
áthatol 
a fenyő illata 
de mert
a dolgoknak rendje van
-  tudja -

nem ujjong hiábavalón

megöleli családját 
a karácsonyi csendet 
és ül csak

türelmesen és várakozón



TÉLI NAPOK

Tél van. Hideg 
a föld. Fagyott. 
Akár a tőrben, 
mozdulni képtelen 
vad. A
sorsár ahagy ott. 
M á r -  
már halott.

Tél van. Este 
van. És reggel 
van. Mindig más. 
És mindig 
pontosan ugyanaz. 
Mindenben. És 
mindenütt. Téli 
napok.

Csak a 
kérdés izzik. 
Emésztőn. 
Elvermeltek-e 
-  kellőképp -  
a gondolatok?



A
GONDNOK

SZERETETÉRŐL





A GONDNOK SZERETETÉRŐL

a gondnok 
mert megtanulta: 
a szeretet az ú r  
maga
nem tesz mást 
akár ha ad 
akár ha kér 
csupán szívét 
gondosan megiiresíti



ÜRESRE 
SZERETETT SZÍVVEL

üresre szeretett szívvel 
jövök hozzád 
pőrén feltárva magam 
hogy testedbe takarózzam 
magadba temess

csupaszok kezeim 
tenyerem a semmi 
tölti meg 
magamat hozom 
hogy megragadjalak 
s csak benned távozom

mindent mi akár 
szertelen szólás 
látvány-tétova-tett 
hátrahagyom 
hamis káprázat 
többé nem illethet

beszédem lesz csak:
úgy ~ úgy
nem -  nem 
mert csupán 
így vagyok 
(egy) veled



MÉGIS MERT KÖLTŐ VAGYOK

Mostohán bánsz hűséges gyermekeddel, 
jó anyám, ó, megfáradt Magyarország. 
Gyámom helyett, féltőn, te neveltél fel, 
hogy lehetnék hát, holmi fattyú, torz-ág.

Rendnek vélt törvény parancsol lelkednek. 
Nem számít: ki üzbég, szász, török, tatár, 
ismerői, tudói-e nyelvednek, 
mind csupán: idegenrendészeti szám.

Eggyé lesz benned itt: űző -  üldözött. 
Mégis, mert költő vagyok, igen: magyar, 
én, ki hozzád - ,  ím: messziről költözött,

ember, -  hiszem - ,  kit mélységes seb takar, 
Istent arra kérem - ,  téged megáldjon, 
de Uram, nekem engedd: ez hadd fájjon.



;
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A GONDNOK 
ALAPÁLLÁSÁRÓL

a gondnok nem jár 
behúnyt szemmel 
ám hogy mit lát 
csak ha kérdik 
mondja el

ember és dolgai fölött 
sohasem ítélkezik 
őt miként ítélik 
azzal nem törődik

a gondnok egyre 
ügyel csupán:

merthogy 
azt hiszi áll 
vigyáznia kell 
el ne essék

s erre vigyáz 
vigyáz nagyon



A MAGAD HELYÉN

Ha magadba zártad a tájat, 
a kertet, az udvart, a házat, 
az utat, a folyót, a fákat, 
magadban hordod otthonod.

Otthon vagy.
Otthon vagy minden hangban. 
Otthon.
A szólásra kész harangban.

Ha magadba zártad a léted, 
őseid, mind, élő-holt néped, 
s nem is csak fiad, 
szülőd, asszonyod-férjed,

magadban hordod otthonod.

O tthon vagy.

O tthon.
őszben, nyárban, télben.
Otthon a tavaszi ébredésben. 
Otthon vagy teljességben.

Ha m agadba zártad kereszted, 
magadban hordod Krisztust. 
Akkor otthon vagy Istenben. 
Otthon. Vele. Mindenben.

Akkor otthon vagy: 
a magad helyén.

Akárha maradtál, 
akárha elmentél.



VERSLÉT

ma felástam  
a kertem és 
ez
volt a vers

tegnap a meggyfa 
metszésének 
versét 
végeztem el

már tudom 
holnap majd

véremmel
versként

öntözöm  
a földet





A
GONDNOK

BÚCSÚVERSE





szabad szellemi megnyilatkozások 
negyvenedik születésnapomra

a lárm ás korszakn ak  
ím vége
m ost  a csendterem tésnek  
van ideje

ITEM

a c s e n d  
mert v a n  
még nem elég 
magad kell 
megteremtened 
hogy megértsd



kell-e több 
a csendnél? 
kell:
a teremtett csend

a dombon kőszál áll 
tövében kőrózsa mered 
nem rezzen 
sem föld  sem ég

a dolgokból elég



A TEREMTETT CSEND

ősök hada vonul 
nesztelen 
időtlen 
az őselem

a folyó ősi partján 
virágba borult 
várfalak alatt 
ülök le egymagám

hogy figyeljek

figyeljek
nem is az ősökre
de
akire ők figyeltek

Reá figyelek 
semmi másra 
csak Reá

Reá nagyon



ŐSI CSEND

ha szólni 
kényszerülne 
azt mondaná: 
nem kíván szólni

hetedik napja hallgat a hegy 
(hetedik napja a c s e n d  
ősi jegy)
hetedik napja magam is 
hallgatok

tudom amit tudok

az időktől fogva 
csak a v a n  
szól így 
hogy
hangja hangtalan



A GONDNOK BÚCSÚVERSE

a gondnok miközben
-  afféle biícsúképpen  -  

széttekint udvarán 
megpihenteti szemét 
az idejében elültetett 
birsalmafán

akárhány nyár -  
akárhány tél 
lehet sok -  lehet kevés
-  gondolja -
de lehet éppen annyi: 
amennyi elég

ezért
a ténymegállapításon túl 
a gondnok 
nem összegez

leveti köpenyét
-  a jó gondnoki köpenyt  -

és amint egykor
-  elmenekülve a háborús vidékről 
hazájának országhatárnyi kapuját  -  

félig  behúzva hagyja maga mögött
a gondnoki szoba ajtaját 
s szépen zengő zsoltárt választva

elindul szótlan előre

a keskeny úton
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MAGYAR FOHÁSZ

szabadság dúl 
a szamártövisek között

tombol a tavasz

de
meghajol gyökeréhez 
az igaz

tanítsd már 
örömre 
e népet is 
Uram
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