








R Á T K A 



S Y M P O S I O S K Ö N Y V E K 



DOMONKOS ISTVÁX RÁTKA 





Lyukas fogak a szavak 
űr bennük a gondolat 
szaporodó élő kripták 
őrzik az erjedő csontokat 





E G Y V I R Á G Z Á S E L É 

A vén vendéget szabadítsátok abroncsaiból, 
Osszatok ki roppant római kupákat, 
S gyermekkorotok kiöklendezi üveges ürgéit. 

Ágyékotok kéjbe moduláló fájdalmain 
Osztozkodjanak a merevedő világtájak, 
A fátyolos hártyákat vessük az éj kutyái elé. 

Egy nagy nyugalom katonáira költsünk. 
Az éj zubbonyára mi tűzzünk csillagot. 
A virágok terminológiáját ajándékozzuk a gyerekeknek. 

Duplázzunk rá a hollóra ott a fán, 
A naptalan nap útmutatására ha vár, 
Mely ívvel köti a szemező világtájakat. 

Tessék minden élénk színt feloldani, 
A szavak épületeit lerombolni, 
Rétek, kérem, újrakezdjük a pompás virágzást. 
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T I S Z A 

A lányok, a lányok kifésülték a haját, 
aztán fodrosra tornyozták, keblére rózsát 
helyeztek, s így, mint égő fűzfát, 
mint balzsamos rétegét egy mosolynak, 
keblükre fonták: születtek a vénák, 
kapuikon, a szemeken betörhetett már 
a világ forogni, mint duzzadt csárdás. 
Ha hajba kapnak érted a partok, testükre 
dőlsz-e szőke lányaidnak akkor, 
mert a tengert álmodod, mint kék halált. 
S ha az esőkkel megindul feléd tántorogva a táj, 
mivel magyarázod sörtés arcodon a tócsák 
könnycsepjeit te, kinek verssorod a halál? 
Egy világ él szemeidben, mint a tenger, 
jó szagú világ az időnek tárt kapuival, 
ó, de megszokjuk partjaink zsíros hónalj-illatát! 
Araszló sebek testeden a tájak, terek, 
s az őszi esők hullás hullát fürösztenek. 
Fájdalmad ösztövér védszent: magadnak őriz, 
életed rokonnak üzenet, ima a tengerhez. 
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C S Á R D Á S 

Elrabolt örvénye az örökkévalóságnak, 
mit szobák uszálytavában hagyott fájni 
pokoli zene; vállai hullám-peremén, 
csipkéi habfodrán, mint meredt gallyak, 
mint drága hulladékai látott arcoknak — 
por és pára, lég és mély között forogva —, 
átkok, szitkok, ölelések, nemzések szavai 
várják a kicsapódást. 
Zenét fal, melyet vad partok magasba 
tornyoztak a légbe, hogy létük bizonyítsák 
a nap és hold elhúzó madarai előtt. 
Perzselő korongja a nappaloknak az éj homlokán, 
melynek régen világtájak áldoztak 
hűs fövenyen kövekben alvó öröktüzekkel. 
Testén feszült, párás sejtek az emberek, 
buja csírák szemeikben egybefonták a képeket. 
Ki e korongokat, mint marék hamis pénzt 
az idő tájaira szórta örvényleni, 
vére tüzének perzselő tükrébe szédülve 
imádja imáktól felsebzett arcát. 
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T Ó S I R A T Ó 

a tó szemünkbe fullad 
pisztrángok aranyát 

hozza 
gazdagok leszünk 

a hold elfogy hátunkról 
megszoktad a súlyt a hímezett 

palástokat 
elszállunk ó elszállunk 

a csillogás belénk költözködik 
városok megközelítésére szoktasd 

magad 
itt-ott elterpeszkedünk 

az a szín ellobog 
a fekélyes virágot kinyomtad 

a táj elfakad 
körözünk ó körözünk. 
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a harang fejünkké olvad 
süllyedj el süllyedj el 

mélybe magasba 
félrevert fejed úgy szóljon szóljon 

a szakadék utánad szólt 
barlanggá barlanggá dagadsz 

hasadban nap 
sarkunkon sarkadon két csillag 

a csúcson a csúcson táncot bontasz 
kásás csillaggá kásássá fakadsz 

a hantok 
kapva kapnak lábad ikrájába 

a rád szabottat elvezényelted 
lötyögő csontjaid számozod 

egyes-egyedül 
s minden mi hús ím a múltad 

kinek rétegei az ágyon 
gurigázz szemünkbe almát 

hámozz 
a lányt át nem eresztőkig nyúljunk 

te csak te mondhatod utolsó 
rostod romolva hogy melyik virágra 

hagyod 
végül gyökeret gyökeret versz 
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mint rejtelmes igaz babonák 
létedbe meglásd száz kuvik 

suhanva belejelez 
s élted végül is szétrepeszt 

s rajtad áll percedbe kit engedsz 
a lánykát is ebédre váltod 

salátaként 
seppeg-szepeg s eszed föleszed 

új napra szétlőttek 
szépségnek dinamitozott halak 

úszása 
s száz a kezed száz a szád 
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V E R S 

Mondják, valami húrok gyereke, 
hát szélben peng, peng a teste, 
s réges-régen tagja a teret 
parcellázó háló-szervezetnek. 
S mint mondják: villámokkal 
gyújt alá fecskéknek, verebeknek, 
s mesélték, szénnel kínálja 
az arcán játszó kövér gyerekeket. 
A lányokkal temetősdit játszik, 
gödrében el-eldől kísérletképpen, 
s ha újra s újra éled, 
tíz bolyong körülötte, tíz élő kereszt. 
Ilyenkor mondja, mondják: 
Emlékezem. 
S mondva mondják: agyában 
széllel ojtott terek, testükön 
a tárgyak, hogy helyet cseréltek, 
s öli, öli a csecsemősejteket; 
hullásán ébred, egeresen, súly nélkül, 
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s ilyenkor talán anyagtalan is 
úgy hiszik, de újra pendül 
a szélben, s hóna alá enged 
két vak egeret. 
Azt mondják: gyilkos: élete a halál. 
Azt mondják, varázsszót talál, 
ujjai sikoltoznak, ujjai a szélben 
zizegnek, s megkötött sárkányok 
lengenek a távolba meredve, 
s tudják: vágyakkal barátkozik: 
kiáll az estbe, s merengve havazik, 
megáll az utcán meresztgetve ágait, 
felnéz az égre, felnéz egy arcra, 
vakkant a Holdra, rügyeket látogat, 
beszélik róla, forrásokat. 
Megkegyelmezett a széknek, az ágynak, 
alig van két gyökere, fájnak, 
s már megdőlt, papírja a tér, 
s már teleírta deltás ceruzája. 
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K E R E S É S 

Magas templomtorony láttán 
egy kert szédülve lehevert 
szemeinek korhadt ágán 
fészkek lógtak és verebek. 

Négy ezüst apostol-galamb 
aranykeresztet falt mohón 
püffedt testű csillag alatt 
üres szenteltszeles hordón. 

Vitrázstól elrabolt színek 
a nap éhes gyermekétől 
tömjénben trónoló füvek 
kérve a Kék énekéből. 

Templomok márvány teteje 
A lány már forrón lehevert 
tengerek isteni jele 
a szivárvány testén mereng. 
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Vérkörében hal-csillagok 
jégzajlások úszó sziklák 
keblén fövenyes partokon 
kígyószárból győzött rózsák. 

Homloka freskók mezeje 
melyen csuhákban soványan 
hajszolva régi képeket 
remeték onanizálnak. 

Szemei tört örökmécsek 
tartalmatlan évszázadok 
perceinek teste-vére 
bennük reménytelen dalol. 

Gyóntatószéke homálya 
ideges pókokkal tele 
szőrös meleg kék macskákkal 
sikoltoznak a vér-legyek. 

Karjain végig pattanások 
úton mely Keresztig vezet 
gennyes fertőzött állomások 
az ágyékon hajnal dereng. 

Oltárán ujjak szolgálnak 
az Ürnak borral kenyérrel 
a Szentségen kik babráltak 
élő húst áldozva a kéjnek? 
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Szívén halott orgonaszó 
lucskos rekedt sípgyerek 
vérében vak harangozó 
ajkán csörgő kulcsköteg. 

Szája kelyhek teremtője 
fogai felszentelt ostyák 
bűnhődő nagy vérengzőknek 
ha falják falják az arcát. 

Bele útjain a gyémánt 
napfény arany orgiáit 
száz szerzetes lesi kábán 
a sejtek brokátszoknyáit 

gyengéd kéjjel emelgetik 
látják a Mag dús hajóit 
szelek szárnyán melengetik 
lelkek fagyott könny-folyóit. 

Homályain hörgő tüzek 
homályain szentelővel 
osonnak szép illat-szüzek 
emlékek nagy zsebkendőkkel. 

Kik csókolják egymás lábát 
egymás arcát combját mellét 
kik másznak az éj zöld ágyán 
árulva a hű csend testét? 
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A szent fiúk a szent lányok 
elterülve kéj-szőnyegen 
a szent lángok a szent álmok 
penészesen év-köveken. 

Hajában fészkelő szelek 
tarka sudár búcsújárás 
csillag tornya sátor gyerek 
meddőn talált halálvárás. 

Falvat gyűjtött maga köré 
hollós büszke vak árnyakat 
temető sír lába tövén 
nyalogatja a házakat. 

Magas templomtorony láttán 
egy test szédülve lehevert 
szemeinek korhadt ágán 
tájak lógtak bőregerek. 

Négy ezüst apostol-galamb 
arany keresztet falt mohón 
négy bronz testű világtájat 
hurcoltak az égi korzón. 

Asszonyom márvány bőrére 
pihenni tértek templomok 
nehéz kezek ma tüzére 
szórnak szentelt csók-homokot. 
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N A T U R E M O R T E 

Gondoltál-e ezzel a kiűzetéskor 
karddal és nappal fejed felett 
mikor befogva még meztelen szemed 
derékban meghajolva a bűnre támaszkodtál. 

Vagy még előbb hullottak-e szirmok 
dolguk végeztével avarba dőltek-e fák 
míg hatalmas vadak árnyai csillapodón 
s lantok dala cikázott beléd talán. 

Többé már nem cserélsz szobát 
az ablakokra feszített lányokra 
nincs éjed benne mint fények hogy részt vegyenek 
többé már nem cserélsz szobát. 

S ím úszó rönkké lényegülve 
emlékként mohos kebledre szenderülve 
mély gyökerű virág kinyílik arcod 
s nincs rovar táj lég madár rászállóban már. 
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Az szó ág vagy kar-emlék varos válladon 
az tél szín zene-e ó a nyakadon 
bordáid közén örökcsend vagy lánytest hever 
feléd vagy tőled kúsznak a gyökerek? 
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M E S E 

Nem várt fényekként ereszkedtek, 
lejtők és éj nélkül: 
a völgyi cél parányibb volt a dobbanó szívnél is. 
Többen megőrizték hangjukat a falak előtt, 
többen a fák dallamát vették át, 
többen a szüntelen sokasodásban lelték örömüket. 
Szárnyukat lekapcsolva, vállukra vetve, 
elsétáltak az üvegajtók előtt, 
mögöttük alighanem volt asszonyaik tollászkodtak. 
A sarkon leállva tanakodtak, 
kezében egyikük, míg beszélt, 
hanyagul rögöt tartott, 
a másik cigarettát, 
a többiek lustán egy hulló csillag 
útját bámulták. 
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M O N I C A V I T T I 

Csupán a tojástörés pillanatát idézem: 
az idült mész reccsenését, 
a két nyálkás szín vergődését 
a zománcon, 
míg egymásba nem semmisülnek. 
S a tapintás, az ujjak, a még meleg héj érzékelése. 
Embertelen szépség. 
A macskák, az óvatosság, 
a nesztelenség s az éji látás áldozatai, 
nem dorombolnak a tűzhelyek körül, 
valaki hangosabban csapta be ajtaját távozóban, 
lakatlanok a házak, a város kihalt, 
arcod itt hajdan tojással gondozták, 
míg a szépség róla, mint szikra a kőről, 
levált. 
Csönd: ilyentájt, ebéd után ráérünk 
tükrökbe nézni: egy idő óta 
makacsul csupán a te arcod mutatják: 
sietve, kitartóan pontozzák a legyek. 
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J Ó Z S E F A T T I L A 

S hőt vetettél, 
mint terhes magot, a napot, 
tövén kies látóhatároknak: 
fehéren kél a tél 
szivünk s hajunk tövén. 

(A papír mélysége riaszt.) 

Való játéka a fénynek, 
kései virágzása, 
egy kéz ma is 
felhőben folytatódik, 
teret tölt a lehelet, 

fehéren kél a tél 
szivünk s hajunk tövén. 
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Csak a vér igaz: 
testetlen ár, ez vigasz, 
sűrű, langyos palástja a földnek. 

fehéren kél a tél 
szivünk s hajunk tövén. 

Kemény vezényszavak, 
a szívnek ütései felhangzanak, 
csak a test marad, 
véges ordítás, erős az éjszaka. 

fehéren kél a tél 
szivünk s hajunk tövén. 

Ott karod 
földbe szúrt karó, 
vetés neszez, 
kedvedből magasodnak a tornyok iramodva, 
mint holló, 
a föld árnyéka, vagy lelked remeg? 

s fehéren kél a tél 
szivünk s hajunk tövén. 
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Nem refrén, mindez tompa nevetés, 
a lompos folyók is elkristályosodnak: 
a megvalósult rend 
szemedben, ha kristállyá nehezül egy csepp 
(a sort vállalni merem), 
s a buja felhők dérbe rendeződnek. 

fehéren kél a tél 
szivünk s hajunk tövén. 

A vers nem dér: 
a romlás folytatódik vele, 
de megéri, ha benne 
rendről, kristályról említést teszel — 
nem jövője a cél: eszköze! 

fehéren kél a tél 
szivünk s hajunk tövén. 

Mint füstös cilinder a fényt, 
előbb a test, majd a föld rejti álmodat, 
a virág, a természet nem a te álmod önállósulása 
S ez a mély, tömör dobogás sem 
halálodból támadt: 
rejtett törvények üteme. 
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ó fehéren kél a tél 
szivünk s hajunk tövén. 

S nincs gömb, egész, kerek, 
a föld vonalak halmaza; szakadtán 
szövődve mint a hajszálerek 
valósítanak űrt, életet, teret. 
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B A R T Ö K B É L A 

Hómező, váltóin örvény magában, fehér márványnak 
szaporodása, vonalak öblösödése, kőfarkasok 
dala, ismét a nyomok dagadt körökbe veszve. 

Kéz a jégen, omlatag pára, arc jégbe szálkásodva, 
húsnak rostjai bomlott fényként a szem jégprizmájában, 
ismét a vonal, a gyorsan távolodó, mint repedés. 

A húrokon egy idő óta fecskék hálnak, 
semmi sem jelzi az éjben a hangok közeledését, 
egy kéz kinyúlik, a csillagok messze futnak. 

S a lány: az ötödik tányér, gőzölgő leves, 
párolgó tenger, sós erek, a megfoghatatlan jelenléte, 
nem sirály, vörös sziréna a térbe mélyesztve. 

Ti fehér billentyűk, sivatagok szabad, néma lányai, 
hangok, leplei a vizeknek, a női arc harmóniája, 
egy női arc kozmetikája, hüllők, csókok. 
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A boltív alatt csillagok romokban, szélnek futamai, 
kőfarkasok ismét, ismét a lány, a jég, a rőt hó, 
arcod keménysége, lányai ismét a sivatagoknak, szirénák. 
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K O N T R A P U N K T 

(Variációk barátom 1963. évi ars poeticájára) 

E tisztaság a félelem formája csupán, 
most a víz-tér fakó tartalma zümmögés. 
E fenék tiltott harangnak öle, 
szurkozott kötélen a fény leér 
(megcsendülnek a halak), 
rálóg, inas sugár, a szemre. 
S mélységi hurkok 
szorulása a nyakon, 
a kéz olvatag, 
a test elúszik, vízbe keményedik. 
A szerelem ijedtség, 
kormos réteken eltévedt állat iramodása, 
a csillagok vörös lényege, drága tűznek, 
szobámra folyik, 
a fagypontban létezem, 
s a hold kerek sikoltás, 
leheletemre felreped. 
Míg üveget roppant a sötét, 
a szekrény húsos, langyos falai 
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lassan tükörbe dőlnek, 
az ajtó szájából a pára szülőként belép, 
a földkéregre, egymást ölelve, 
hatalmas, fehér köpetek, nyálkás angyalok fagytak, 
farukból füstös kémények emelkednek, 
szócsövei a felhőknek, 
hasukból belekként kimásztak a folyók, 
homlokukon apró házak rajzanak, 
s ez mind együttvéve csupán a magánynak, 
egy versnek a bevezetése. 
Variálj a kecses őrzőangyalok örök témájára! 
Mondj elfogadható hasonlatot; 
csak a sorok számában van értelem. 
Érthetőbben: a galamb röpte 
melódia-ívelést nem érdemelt, 
angyalok a hónuk fogalmát, 
szekrény a hús véres tartalmát, 
érthetőbben! 
Mégis, a szerelem ijedtség, 
s a tisztaság, a minden, a félelem formái csupán, 
mert a szoba-fenék tiltott harangnak öle, 
mert a víz-tér fakó tartalma zümmögés. 
(Im láthatják, mily okosan 
szaporítom soraimat. 
Titkok? 
Csak voltak, 
s borzadok, ha idegen verssel van viszonyom.) 
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A hold kerek sikoltás, 
a hold kerek sikoltás, 
leheletem felreped, 
torkom és értelmem elreped, 
mint ablaküveget roppant össze a sötét, 
mert mi a való: 
míg írom ím e versemet, 
a deszkafalon át hallom, 
az újságíró s az ács 
hogyan horkolnak, szellentgetnek. 
S az angyalokat csak kitaláltam, 
nem a sorok miatt, 
azt hittem, angyallal 
szebb a hó, a füst, a házak, a szénnyomok, 
azt hittem, Noé bárkája a vers, 
benne az értelem: bűn és tévedés, 
a megnevezhetőt a megnevezhetetlennel 
ezért gyakran felcseréltem, 
részegen a bárban 
a Doreen 2-t megzenésítettem; 
a zene a test, a versek csak kelések, 
legújabban mozart g-moll szimfóniáját énekelem, 
csak ezt tudom 
hangosan, 
gumibotok zuhogtak fejemen, 
utálok minden népdalszöveget, 
a dzsesszt sem szeretem, 
de ideje más irányt adnom versemnek, 
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ideje elkomolyítanom, 
hogy versre hasonlítson, melyet mindenki ismer s 

megszokott, 
ideje magamtól is eltávolítanom, 
még néhány jó hasonlat, 
zene, ritmus, jó dikció: 
1. A kertek iszapjából nemsokára kiássák 
a tavasz aranyharangjait. 
2. A lányokról, virágokról nemsokára lefejtik 
a jégnek szivárványos és zenélő rétegeit. 
3. Belátható időn belül, hiszem, nem lesz szükségem a 
tavaszra stb. 
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1. Ü J V I D É K I E L É G I A 

tarka divatlapok ezek a sorok 
a duga félmeztelen 
lányainak hódolója vagyok 
hitchcock bűnügyi történeteinek 
a gyilkosságoknak makacs 
számontartója 
s láttam egynéhány jobb filmet is 
melyben az alakok 
fényűzően leszámoltak egymással 
sokéves késéssel érkeztek 
s akár csak közöttük 
a versben érezni egyet jelent a halállal 
skorpiók mozognak bennem 
a nevük miatt 
forognak 
bensőmben a bornyomokon 
s jobb hogy egyre rosszabbodik a ritmusom 
az ütemszámon kívül 
többet elmondhatok 
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bár még mindig nem tudom 
lényegében mit is akarok 
már én legtöbb barátomat 
ostobának tartom 
s őszre berukkolok 
gizire gondolok majd 
ujjaim közül kicsúszik 
a toll a bakancs 
már én néhány számomra kedves 
dologról is végképp lemondtam 
görkorcsolyán járom a várost 
erősebb járművekbe kapaszkodom 
nem látok soraim közé 
s túl sokat bíztam a véletlenre 
éjjel egyedül sétálok 
szerkesztőim feleségére gondolok 
sok gyerekre kikkel furákat játszhattam hajdan 
gizi ez a versem 
fűrészporral tömött rongybaba 
neked adom mindigre 
talpam alatt még a sivár recés 
betonlapok is 
vég nélküli hasonlatok 
metaforák árnyékában állok 
várakozom 
jeges hátán a duna 
tegnap is leányt tartott 
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csupán egyszer az ifjúsági tribünön 
láttam hozzá hasonlót 
még az entellektüel-vita idején 
akkor sem voltam boldog s okos 
meg esetleg belgrádban 
a szakszervezeti otthon előcsarnokában 
meg esetleg berlinben 
az írógép-osztályon 
meg esetleg füst milán 
egy-két aggkori versében 
én a legfiatalabb 
már nem verseket írok 
jóllakva ha jókedvem van 
ady jut eszembe 
originálisán öltözött 
tarka divatlapok a sorok 
semmit sem érnek 
ha plasztikbombaként nincs beléjük rejtve 
duzzadt női kebel 
mely érintésre is robbanva reped 
vagy csókok szédítő emléke 
a kerek comb maga az olvasottság 
párizsból is csak a pezsgőt látta 
divatos betegség adatott neki 
szégyenlem hogy meg kell halnom 
sokak miatt pirulok 
gizi miatt is 
rá gondolva 
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ésszerűbbek számomra 
ezek a sorok 
szőke és tiszta kék a szeme 
hasonlóan pirulok mint ő 
ha csókolják 
ha eszembe jut hogy meghalok 
néha meg izzadt-piszkosan 
bekukucskálok 
a csillogó cukrászdákba 
a fehér patikákba 
s meghat a tisztaság 
a bent kecsesen tollászkodó 
kövérkés lányok 
így telnek-múlnak napjaim 
néha meg olyat látok 
titkot mely nem is titok 
kamera után sóhajtozom 
szégyenlem hogy verset írok 
ó unalmas tél olcsó hamis kristályaiddal 
ám a napsugarak mégis égi szigonyok 
s értelmük van ha a húsba 
bele vájnak 
a kutyáknak otthon nincsen neve 
már elterjedt rólam a hír 
már sírnak a falumban 
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2. Ú J V I D É K I E L É G I A 

Őrültség hiún kitárulkozni. 
Coctean 

Fájdalom, a föld süllyed, vagy fölfelé száll a hó, 
a nehéz eső önlényegébe mártja a fákat, 
két elem között duzzadva vergődik a levél, 
a por vízzel sár, 
kenyérrel a lány halál. 
Fájdalom, valahol tégla zuhan, 
jajdul a rend, a rend rossz szokás, 
törvény a szerelem, gyilkosa vagyok már, 
víz sínéin hal, 
elzúgok, egy pillanat, 
véres tenyérrel 
simogatom hajam, 
ó, becézem és imádom 
és áltatom magam. 
Olajos vagyok, némán dübörgők, 
párát dalolok, rőt ködöt, 
szikrát, 
szikrát, 
magamnak dörmögök, 
egyedül, 
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durván, 
ahogy a szégyenlős ördögök, 
póznák között repülök, 
monoton, lassú ritmuson, 
mint elavult, erőtlen, 
oktalan elvadult mozdonyok, 
riadt, gyermekszemekkel 
éjbe bámuló mozdonyok, 
vígan támolygó, súlytalan, 
szerelmes mozdonyok, 
s mert ennyire szabad vagyok, 
hát inkább meghalok. 
Fű leszek, zölddel csordultig tele, 
napáztatta, letaposott, 
de nékem ne higgyenek, 
mindez csupán 
ügyes képcsere. 
Fájdalom, a halál, e bágyadt Rilke-szövetséges, 
az angyalok, a szentek 
olyanok, mint a versek, 
súly-, tárgy- és szagtalanok, 
az atom katedrálisaiban konok szüzek, 
kikkel az őrület esténként lehever. 
Sétálhatok már, 
rögöt, napot és kapát 
nem nyújt nékem a határ, 
se szalmakazlakban vonagló 
meleg bársony-tüzet, 
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se fürjet, se embert, se csordát, 
se vizet. 
Egy ember ásót ragad, ha érkezem, 
ha egyszer örökre megérkezem. 
S hazugság a rothadás: 
kiagyalt minden gyökér, 
elvetemült természet, erényes istenek, 
igaz költők, halott szerelmesek. 
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V I T É Z E K N E K H A L O T T K E D V E S E 

Hol hagytad kíséreted 
kardod egyre nehezebb 
a patkók nem hagynak nyomokat 
a vércseppek foltokat 

a célok szabad fegyverek 
(pajzsod egyre nehezebb) 
a sebek medrek vagy fényjelek 

Tisztás vagy lány, árny vagy madár, 
vagy kardod éle-szépsége, 
mulasztásaid eredménye 
indított; hol homály csörgedez, 
éj folyik, támadhat győzelem, 
meredt arcokból pára-vár, 
élő vágyadból láng-király, 
felkeresni időt, helyet a kárhozottak nyomán? 
Hallod, alszanak a seregek, 
csápjait mozdítja a baj: álom, eső, emlék lassan. 
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Tán jövőnek darabja a tábor: 
majd trombitaszó sem rivall, 
rácsai mögött öntüzébe vesz a nap, 
forrást indít a távol, 
alkonyi dudaszóra a vadak 
akkor is megnyugszanak, az erdőszegélyen 
egy virág is önfeledten újratárhatja magát, 
a csillagok rendezetlen menetében 
majd harmadszor botlik lovad, 
hidd: csupán hunyó szikra támad 
a holdsütötte, hideg köveken. 
Nézd: tört utakon jár a bogár, 
vakon talán, de gyorsan, szabadon, 
a földek őrzik üregeit a múló füveknek, 
a cél, a fény, az új azért oly igaz, oly hamar 
erdők, vetések, városok felett. 
Körötted tán nagyobb a homány, 
célokra, fényre, szerelemre bensőd nincs előkészítve. 
Mely csapatok unott vezéreként érkeztél 
fáradtan, tárgyakat feledve, 
mely arcok emlékét hoztad 
századok, szobák, városok mélyeiből, 
mely dolgok véges ismeretét keresve 
vállaltál erdőt, éjt, ködöt, tábortüzet, 
melytől beteg a sötét meg a szemed. 
Hallod, alszanak a seregek: 
ez hát a győzelem, e magány, e tetemek, 
mint elhányt szavak csillognak a fegyverek, 
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itt-ott a fűben a holdért nyúló kezek. 
Ám a nap sem győzelmétől meleg, 
míg támad, mégis fényt kiáltanak távol a hegyek, 
fázós sugárnak hajléka avaros öled. 
A hőst sebei dicsérik csupán, 
hegedve, tágulva felejtnek egyaránt, 
legbenső rostjaid hajdani viszonyát 
a fémmel, a léggel, ha titkolod, erőddel 
elélhetsz: a sarki boltban kenyeret, lányt, fogkrémet 

vehetsz. 
S bár a csatát túléled, mégis a csata marad meg, 
nedves vesszők a folyók, mélypont az életed. 

Hol hagytad kíséreted 
kardod egyre nehezebb 
a patkók nem hagynak nyomokat 
a vércseppek foltokat 

a célok szabad fegyverek 
(pajzsod egyre nehezebb) 
a sebek medrek vagy fényjelek 

Hatalmas rajai homlokán a csendnek 
úgy fekszik ijedt zenékkel vonalain 
úgy halott ő 
a mély hideg elől arcáról színek 
virágok olajbogyók másznak le tétován 
kertekbe eltévedni 
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majd nap ereszkedik 
termékenyítő lompos madárként rájuk 
arca hideg tér a térben 
zaj mozgás és illattalan 
szobrok lényegével megáldva 
ledöntve 
elnyűtt csillagok omlanak össze szemében 
a hold önfényét legeli az égen 
érintése nehéz tenyere földbe zárva 
háta alatt mélyen a földben 
vakondok s tűz vonaglik 
sikolyát unják már a régi fák 
húsa már a földkéreg árja 
a karja a karja fénygallynak párja 
testén a láthatatlan sebek hűlő kusza jelek 
gombok a hasán a keblén csókok meg kövek 
majd nem mernek nyílni reggelre itt-ott a virágok 
karjaival a nap sem arcáért sem a földért nyúlni 
belőle indultak a fecskék ereszek alá sokasodni 
belőle a folyók fodrosodni 
belőle a kövek szobrosodni 
s ledöntve még magasabb csak 
törötten egész halva a legélőbb lány 
vitézeknek halott kedvese kútja 
kit fények barmok vadak látogattak délibáb 
bíborzarándokok divatja múlt katonák 
vitézek kik hajlandók voltak unottan nevetve 
újra harcolni sok régi nevetséges dicső csatát 
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sebeik hatalmasak voltak mint földnek szakadékai 
oly jelentéktelenek oly természetesek. 

Hol hagytad kíséreted 
a dalok szabad fegyverek 

pajzsod egyre nehezebb 
a dalok szabad fegyverek 

a sebek fényjelek 
a sebek fényjelek 

a dalok szabad fegyverek 

(Ha szemük fenekén rá is bukkannának a meztelen s halott 
kedvesét simogató sebesültre, ha száját megszólításként szóra 
vagy dalra is nyitná, tegyenek úgy, mintha élne; fussanak el 
nevetve mélyen az agy erdeibe, mert torzó ő, dala töredék, 
s kedvese meztelenül halott hideg ölében.) 
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A N A T Ó M I A I T A N U L M Á N Y 

T. O. barátomnak, szeretettel 

I. 

csillag-átjárók a mélyebb létbe 
hol mint felnőtt emlékek gubbasztva ülnek 
szemükbe lépve tanácstalan a kékség 
a visszhangtalan ó bűntelenek 
istenre érettek imájuk csorranó 
tíz-testük emléke tán lengve kísért 
felhőbe zártan örök fény-éjszakában 
de céltalanul üdvözültek ők 
bár kezük ha ébren ébrednek hajnalba 
nyúló remegőn támasztalan elhúzó 
madár az öröklétbe veszve 
a zajjal cikkanó emlékek itt 
oly kézzelfoghatóak ha esthajnalkor 
a roppant angyalmenet rájuk lehel 
csak önmagukba húzódhatnak 
a szív-emlék a tőrrel döfött 
melege döbbentően valószínűtlen 
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s éltető meleg szelek ha kelnek 
napcserék után ha tiltott tájat 
őrző emléken lazul a zár 
lobot vetnek csodás haj koronák 
mint gyümölcsök égre érve 
szemükre hullva puffanva szétmállanak 
nevetés ha kél csak az űr danája 
villámra tárva szájuk a társtalan 
csontjaik a számozottak eltévelyedve 
gyakran idegen foszló húsban hálnak 
ujj csont késként egy szív tág pitvarában 
a kamrák ajtaját az űrre nyílót 
évnyi ér babrálja a megtért merre futó 
rajtuk a meteorok ki-be járnak 
néha ó ég ünnep egy fáradtan zártabb 
néma vérükkel hálva a vörösen üdvözölttel 
százholdkor omlatag égi építmények 
imát feledten lesik végzetük kerekedését 
mert még csak lelkek sem ők 
lelkük is foszló test csupán földbe zárt vázban 
s hajdani folytonos erőfeszítésük az öröklét 
mely annyi büszkébbet karcsúbbat oktalan követ 
s a föld lányt ölelve is emlékké sűrűsödhet 
daluk csillagról csillagra szálló 
újba eső tőrnyitotta sebeken 
a mindenség hervatag harangjai alatt 
a választottakkal büszkén keveredő lomha 
szikrák mint szöcskék árnyképei akkor ott 
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ülnek az ég térfokain míg jelezve 
hajnalt nem sikolt itt-ott a támadó anyag 
feltámadásról feledkezetten egyre csak 
dalolnak dalba szédülten csak heverésznek 
a legfurább űrök bámész közepette 
ó dalukban tán földi vágy kószál 
mint csillagról tépett illat-árny 
hogy a roppant tér így magába roskadt 
hogy ily szótlan a csend teste ékszer nélküli 
hogy az értelem ily tétova s csendre boruló 

II. 

Mert nélkülözhetetlenné élted magad 
Éden-tára a halkan pokolra szállóknak. 
Ha agyukba kérnek is az alantabb szállók 
Álmuk zártságán ilyetén lazítva néha, 
Te magosságokra ítélt vagy, mint szoba-jaj, 
Ha lombágyon halált hajt, 
A pokol-vágy csak szívedre némul. 
Ám a való sápadva nyomon követ, 
Mint gyengékre a kanyarban, szívedre lehel: anya! 
„Te dalba szabadult, a tenger megszólna! 
És a lányok oly örömtelin kitárulkozók, 
Polip-szerelmesek, ti ezerkarúak, ha már 
Holdpártátok elvesztve szívemben!" 
Barát, előreszaladó, a por termeiben matató, 
Sármosolyú meg nyomverő, hogy kikerülhesd. 
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Tán lakták is valahányan a szíved 
Még hajnalpírjai idején, mikor bút 
Ajzó alkonyként csorgatott falverőkre, 
De halljátok most tétova ütéseit a falakon 
Kirajzolódni, megmozdulnak a képek. 
Jövőtlen? Könny tépi álma üvegét is 
Hátára szaporodva, karjain végigtekerőzve. 
Ó, az anyák ha értik a horkolást, faliszentek 
hullása hurkás hasuk kényes üregeibe, tanuljál! 
Dévaj tamburák testén az űr dala ágybontó, szeress! 
Áldozókról mesélj, mesélj, ha éjjel szájtátva, 
ájultan alszanak, az ács nyugtalan sétáját 
Rója, hűvös árkádok alatt szende harangok 
illatoznak, a keresztre feszített türelmetlen. 
Te, a megváltó szerepe örökölhető; 
Untató több élten át viselni egyazon díszeket, 
Ha férfi-angyalok tüze kábít szüntelen. 
Ha hitted, hogy tested lelkednek ékszere, 
öröklétre hajlamos voltál, ám a bűn józanít, 
Nem benned támad, szemedből kéj csorog, 
Másból, induló csodát, csak kiválthatod. 
A legfeltörőbb áldozati füst is agyadban kereng! 
S ott voltál minden híres szertartáson, 
A kórusról lábukat lógatták a tíz imalányok, 
A mamák hóna alja virágzón rányílott orrodra, 
Az öregasszonyok combjukat vakarták lustákat ásítva. 
S míg cérnaujjain gyöngyvirág-rózsafűzér percegett, 
Fogát szívta hangosan egy kényes, szép gyerek. 
A temetések: hol hájasabbak az orgonák, melyik sír felett? 
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Ó, sírok opál szeméből kezed után nyúló kereszt, 
s elvétve mind a méretek, sarkad földet érint, követ, 
A felhők úszva hegedő sebek. 
Mert magány a lány, mint születés, oly zagyva, 
Fátylai százszor ha lenyalva, köldöktelen. 
Ernyedt pilláid alól pók dereng. 
Hálóját elhagyva a szív, ha a két lét közt leál l . . . 

De tudod, csak máshol-dobbanó, 
Lágyabb csendet könnyedén érintve máshol kereng, 
Makacsabb képzelet tágabb értelem tavasza, 
Néki ajándékoztad hajdani halálodat. 
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B A N Q U E T C É L E S T E 

E hely élő fényképe ama percbe bújt századnak, s olyan 
találkás az ünnepi zavara, mint egy őrzött emléknek. Sejteni 
lehet csak a baljós összegek, ragyás anyagtömbök, a légkelmék 
pálfordulását. Nem tűr lépteket, s egyben-másban valamily 
nüanszírozott taposómalomra emlékeztet, talán örvényre asszo
ciálhatnál, ha nem övezne gőzölögve e kiáltó terpeszkedés 
egy-két zavaró foltja. Két pálinkányiról egy arc fakó fény
képek ama varázslatos döbbenetét önti rád, melytől iszo
nyodsz, mert agyadba keverednek az élők. A zaj ismerős s 
azok a lovak, öt sátorral messzebb, de még mindig túl közel 
a kiteregetett, száradó asszonykákhoz. 

Hány éjt töltött velünk a nap, hogy felkelt, s így! 
S réges-régen közös nevezőre hozott bennünket a dairás 

cigánylány: fogait bronznyakán hordta, ajka hasmánti hasa
dás — ki merészeli magázni hát a fát, a hűvösen feltörő 
alkonyt? 

Mondd, adtál-e már mindnek egyszerre találkát? Siess! 
Emlőjük remegése madarak repülése. 

E lépésedtől is, mely kétségtelenül merész (merre szeret
nél: messze-e, vagy két áruló csókkal önmagadhoz közelebb), 
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annyit vártál, de e naftalinozott rövidáru-hegy, a tépett ingek 
s fáradt cipők a szánalmas örökség rekvizitumai, s ezekbe 
születünk bele! már előre meghatároztak. 

Ki az, ki íjába helyez, visszahullsz létedbe, köréd az űr 
is adva van, ki az? Tudod-e, hogy a szerelmes, elhagyva a 
keresést, végül is csak anyjának feszülhet, s a születés csupán 
egy lazább test versbeszökkenése, hogy a legszebbiket csak 
leélni merészeled, mert kutyával, kutyával hál a hattyú is 
minden éjjel, s míg hatalmas szárnyával csattog, égre dobálják 
magukat a fűzfák s a macskák hasa alján tejet csorgató sza
badabb csillagok. 

Ám a halál :s csak egyike a kút körül kötött szerződé
seknek: a kékebb eladja lovát, s az utolsó nyerítés csokrot 
bont a torkán. 

Ti ágyra tisztálkodók, csókokkal tisztálkodók! Te lány, 
törött mozdulat, maradj meg magadnak, mit lemosnál, csak 
feltölti halálodat, hullva hullani tanuljál, tanuld meg a gyö
kér használatát: évelő húsod kamatoztatnod illik — a leg
hosszabb táv, mit madár berepülhet, tollát hullatva, a két 
száj közötti világ, rányílhatnál mint alkonyi harmonikaszó 
néhány ledérebb folyóra, melyik sétád következménye a való
színűtlen fül, mellyel a gyakori figyelmeztetéseket unod, mert 
alászállásod mily régen megszervezted már. 

A csillagok az űr előtt tetszelegnek! 
A százpatás tócsa felemel, ajkak tapostak így arcodba 

hajdan, egy-két gazdagabb éved csillan most gyűrődéseiben, 
nőneves. 

A legkövérebb űr burkolna omlatag, míg dalolnál, a leg
könnyebb vonó bágyadna torkodon, hangtávolságok utasa, a 
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nyúlánk vezérmotívum kemény torkú léteddel csörögve páro
sulna. Dalolj, dalolj, tárj ritmust, melyre az ég hátunkra si
mul, s csillagot vedlesz. Harangszó leve ömlik hullámzó keb
ledre, táj, te belém szenderült. A beléd süllyedő tánca éledő, 
léptei, mint az alkonyé, a legmakacsabb távolságok lábára bo
rulva, női arcok szélességét megközelítő tér leng homlokán, 
haja éjként hátrasimítva. Széthulló moraj, dalod erőként egy
két lengő fán fennakad, lomha gyümölcs. 

Te táncba szédülő, téged a legszebb fogak köröztek, s csil
logtak születésedkor, a naptánc megrendült, a legméltósá-
gosabb. 

Égre kelt hattyú szennybe vesző mosolya, ludak arany
zsírjába vándorló homok. 

Csontok között csontot kiált a léted. Alászállásod meg
szervezve, de önmaga körül röpköd a madár, bármerre száll, 
fényt kiáltva hullanak büszkébb rovarok is a fénybe, s el
hallgat szárnyuk csillogása. 

A zuhanó beléd zuhanjon, benned a térnek legcsábosabb 
méretei lustálkodnak, így feltöltődve eléred tán a legtávolab-
bit, szemébe zuhansz, eres kéz nyúl ki utánad, mint levél leng 
fölötted. 
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D I P T Y C H O N 

Ha van erőd, megszorzod, 

kilépsz az ablakon. 

I. 

Megharapod a házfalat, 
eloldod róla a zsivajt, 
a síkok táncát utánozod. 
Elrohansz s rádlép egy mosoly, 
arcod mint teret kilépi, 
rohansz s kirügyeznek tagjaid. 
Az évszakok táncát ki nézi, 
a rothadást, az olajkutak képződését. 
Élsz: csontjaid a lányka 
megőrzött arcára kenegeti, elindul az est, 
pórusaiban sincs gyökered, 
az első csókra újjászületsz 
az idegen szájban, s egy sarkon kiköpnek. 
Vársz: mezítlen talp a remény, 
ám virágok őrült kacaja hív, 
kígyózó gyökerek nehéz érintése 
s hőhasábok ormótlan, kemény zuhanása. 
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Felhő vagy, füst rokona, 
lábaid rothadás őrzi s a lávaszem 
fölött képződött hő, 
ijedten kóborolsz ereidben, 
fehér csontok úszását követed, 
emléked a holt folyó, 
halott lányként válladra veszed, 
a jégnek egy hóhullásban leteszed. 
Így lesz a rothadás fegyvered, 
s olvasmányod a mély sebek. 
Egy napon merész telepesek 
folyónak kérik a kezed, 
bosszúd a hal, mely beteg, 
szétszórja arcukra ikraként a hitet. 
Mi lesz, ha forrásnak kérik szemed, 
s mérges gázok vésik tüdejükbe neved? 
Mi lesz, ha kenyérnek kérik tested, 
s a virágzó rétek, nefelejcses sebek 
ködöt s mérget csöpögnek? 
Mi lesz, ha csóknak kérnek, 
hogy két száj közt ígéretként lebegj, 
s tisztán, üdén, veremként köztük megjelensz? 
S ha vágynak kérnek, kérik a tüzed, 
s reménynek, a nappal birokra kelsz-e? 
Mi lesz, ha fehér születésnek, 
mi lesz, ha szokott bánatnak, 
mi lesz, ha gyors gyógyulásnak, 
reggelenként az eget ha fölvérezed? 
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S ha hajába lányt kér az est, 
szíved helyén a betegséget megmutatod-e? 
Kígyóként marod a teret, 
az éjszaka ránk zuhan, 
fejükön csillagot viselnek apró emberek. 
Ismerem az angolkór mesés ábráit, 
a régi és új betegségeket, 
a házfalak sápadt színét, 
a fák gyászleplét a tűz kertjeiben, 
a szomszédban holdat vizel egy gyerek, 
az emésztőgödrök világa lila fényeivel 
néma éji órán kóbor kutyával üzen, 
ismerem az embert, vért lövell, 
s minden csontja kékes bűzt lehel, 
a lányt, ki lihegve folyóba szaladt, 
hogy felfalják, csókolják fürge kis halak, 
az embert, ki hangyabolyt nyelt, 
kése nyomán gyomrából hangyák sétálnak ki-be, 
s a szerelmest, ki úgy érezte, teste 
épület s meggyújtotta haját, 
mi benne égett, arról szóljak-e, 
a lányról, ki kertnek tudta magát, 
házfalakon sétált, tépte, cibálta haját, 
említsem-e a patkányként ébredő apát, 
ha elrágva gyermekei torkát 
roppant raktárak felé szaladt, 
a csavargót, kést talált, 
s kipróbálta retkes hasán, 

55 



földbe szivárgó toronyhaját 
kék böglyök lakták, 
méhek szopták szeméből a halált. 
Láttam napon száradó beleket, 
boncolásra szánt ifjú női testeket, 
üveges, hangyákkal telt szemeket, 
melyekben a fény gránátként felrepedt. 

. . . egy napon merész telepesek 
folyónak kérik a kezed. 
Avas hullákat hömpölyget vized, 
állnak partjaidon nevetve, köpködve az emberek, 
horgokkal, villákkal, s kotorják mélységeidet. 
Egy napon szelíd mocsárként a küszöbre heversz, 
a napot rendelik ellened, 
ijesztőn zúgó, erős kotrógépeket, 

baggerok hozzák felszínre sarad 
s rothadó, korhadt ágaidat. 

II. 

Mint arc lépés idején, 
a csend is elporlad, 
évtelen vagy csak, 
percek kócfej ét körmöd énekelteti. 
Folyós délutánokon fogad 
vattába vájod, 
a rongybabák feljajdulnak. 
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Fekszel, mint lekvárosüvegek 
a falakon császkáló lányok, 
ha felnevetsz, ha eszedbe jut 
az ezertőr, ott a pókhálós 
zugokban összetörnek. 
Aztán a bőrváltások, cserélgetése 
a lét berendezéseinek, unod, 
s azt is, hogy elmondod. 
Aztán a fal mögötti óraketyegés 
(éjjel gyakran átsétáltál, 
s hogy a téglák közötti rések 
mily hatalmasak, azon csodálkoztál), 
megszűnik, ablakunk alatt 
egy gyászkocsi lomhán leáll. 
Reggelre rikoltást fektetnek 
ablakod alá, s a betonkockát 
is rivalgó sárgák rágják, 
s már ijesztőre nőtt 
bendőjén az űr. Hulladék 
(látod: bottal kezedben sétálsz, 
feltúrod a rongyok halmait, 
a laposférgek elsiklanak zizegő 
ujjaid között, csontok, ló-
s macskakoponyák hümmögése) 
ijesztő mennyisége, ijesztő kötszerek, 
s pernyével telt tojás. Szinte hallod 
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az utolsó nap korhadt erdei fatörzsre 
vetett vöröshangyás pillanatát, 
a megdöbbentően lányos vízloccsanást: 
gondolatok közt hajlongó képek csupán. 
Akkor elindulsz, Mária, Jézus és a kisded 
ábráit az üvegtől irigyeled, fénytörő olaját, 
előtte előbbi utadon sokáig térdepeltél, 
s a mamák, a banyák, hallod a 
rózsafüzér mint szúpercegés ismerős 
csobogását, s kóborolsz 
esőcseppek idült tölcséreiben s legyek 
tekergő, kipontozott útján, üvegfúvók, 
csiszolók, vágók kihűlt nyomán, 
s a tábla kerete mélységes gondba ejt. 
Nevetsz, megdöbbennek a zajok üveged 
előtt, te molekuláival barátkoztál, 
hogy elül a kacaj, a sírás, lapátolás, 
porba hullik a lombsusogás. 
S kik tudják, a nap hol kel holnapután, 
elviszi őket egy nyaláb fény és sugár, 
fölporlik lépteik mögött a zaj, 
te századokban beszélsz, mint a folyók, 
a poklok, jövendő szövetek s rostok! 
Járod a tömbök patkány-talapzatát, 
előtted ezüstfonalat húz a legszebb bogár, 
a hangyák is csillagot tartanak csápjaik között, 
s ifjú holdat a vakond homloka fölött. 
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Jajgat a forrás, ereit markával görcsösen szorítja, 
jajgat a gyökér, bőrét gilisztákra borítja, 
jajgat a folyó, bajszával tapogat. 
Az ember, csak lényegét leled, s 
feszesen ágas ujjak között a rozsdás pénzdarab, 
s a lány is foszforeszkáló csontdarab, barlangi lak. 
S hol hangya az úr, bejártad görögváza-lakát, 
ajándékká szűnik testeden a hús, 
trópusi itallá csontkelyhében agyad. -
Míg velőd elcsöpög, virágok alfelét bámulod, 
gyomrod falában vackol egy gyökér, 
az ásványok színessé idomítanak. 
Aztán a két szó közötti pohár, 
ágyaddal játszik két fa alakú bogár, 
ringasz, arcodon a szelíd mosoly 
csak vizesen csillogó korom, 
s a roppant nagyságú kopjak, a csápok, 
a bonckések, harapok, kalapácsok, 
fűrész csontos sikolya, a tű szaladása, 
igyekezeted, hogy mindezt felfogd. 
Aztán a két szó közötti séta 
(ó, csak te ismered a tetők árnyalatait, 
felhők fodrának nevelt érzetét), 
mert az árnyak rendjét ismered, 
a csuhás legényekről, a Vesta-szűzekről 
szóló idegen zenét, végigdalolod utad. 
Fekszel, a szó, fonnyadó, mint egér 
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kaparász, s megmozdulnak hangszálaid mint a fák. 
(Hogy kerül versedbe e lány, 
e vers hogyan életedbe?) 
Széjjelszaggattad szelek könnyű fátylát, 
már fekszel, s szádra bandukol 
a jövő hónapi mocsár. 
Bőröd férgek, folyók fogyasztják, 
s az nem vers, ha szemedért vermek 
vetekednek, ha léted elajándékozod. 
Aztán a rejtett mozdulat, megtorpant város, 
a takart mosoly, szemed napos, sáros, 
a dugálmok, dugléptek, a kimozdulások 
s a bokor karján homokos vedlés. 
A régi-régi verssor kétségbevont ereje! 
Ez nem is ablak, túl fecskés. 
Ez nem is asztal, túl pókos. 
Ez nem is párna, bőregeres. 
Ez nem is lámpa, az ereje. 
Ez nem ajtó (ki mondta, hogy 
vár valaki, balga, térdeplő angyalok, 
tájak, fűzők, hajnalok). 
Ó, a hit, mely kételyed újra előrébb viszi, 
s a rugó, ha tested kilendíti s lebegsz, 
értelmed legyez, a leveles imák hernyói, 
aztán az indák, hogy nincs Elő, a térdeplések, 
évenként pók látogat, jötte is besző, 
a léptekről legszebb kertes álmaid, 
mindazokról, kikben tárgyat lelt hited, 
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minden fohász, mert körülállták léted. 
A gázcsövek ereid, ez már a feledés, 
ez már színtelen átlényegülés, kiterjedés s lángrakapás, 
ez nem az ajtó, melyen kiléptél, 
ha vannak léptek, ha van lemondás, 
s ki törte össze, míg oda voltál, a legszebb lányt, 
ha van érkezés, mert érkezel, 
míg szopogatod, rózsállik a nyelved, 
ki ápolja legszebb hulladékát kételyednek, 
melyik testrésze a fénynek, az idő szeme, 
mert távolléted is csak időt szül, 
mint kór elhatalmasodik, benne élvezel. 
A ház is száz embernek pénzes nagy emléke, 
a szemközti fal tíz barna gyereknek születése, 
a padló öt kérdésnek végső eredménye, 
s két kövér halálnak a csillár teste-fénye. 
A csipke szerteszéjjel ezer lánynak alkonyi lihegése, 
a mész távoli tájak köveinek szúpercegése. 
Ha elülnek a léptek, a pásztázó fények, 
állsz s borzongva vájkálsz a tükör rétegeiben, 
csodálkozol a furább jelenléteken, választasz, 
a rút ledönt, mint haldokló, dobálod 
lábad, kezed meresztgeted, s foltokban fednek a férgek. 

61 



R Á T K A 

És hogy a tenger előtt a világ minden dolga 
hiábavaló, ezt beszélik egy este a szél katonái 
a világ végén, a száműzetés fövenyes partján. 

Saint-John Perse 

Van egy halom bús merengő 
Emlékem egy dúlt tengertől 
Szivárványok úsznak egén 
Tavaiban leány legény 

Szemeiben azúr ékkő 
Hullámtestén ruha kéklő 
Dalként úszik éltem vizén 
Napként ível Rátkám feléd 

Alkonyt vontál holddal fölém 
Tengert tártál hajnalt körém 
Árnyak járják tájad rendjét 
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Álmos bárkák szemed csendjét 
Kagylók csókja hull ajkadra 
Ámbraillat a hajadra 

Ott, hol kövér, zsíros börű Napok fürödnek önnön fényük
ben, elnyúlva kamasz-szemű tócsákban, hol elképzelhetetlen-
ségükben kéjelgő lányok mint világtájakat járt álmok ívelnek 
az égen, csillogóbban a csillagoknál s szebben a megírt Szép
ségnél, csábosabban vágyott álmok úrnőinél — s kibontják 
ezüst hajuk az első, még oly valószínűtlen mosolyra is, melyet 
óhajtanak mint titkos és következmények nélküli anyaságot, 
mint a bukó nap eres sugaraiba kapaszkodó röpülőhalak lát
ványát: mikor a hold lopakodik már mint pók, s szőni kezdi 
ezüsthálóját a sziklák kitárt szemei közt, mikor a pálmák oly 
nagy sietséggel búcsúzkodnak csodás körvonalaiktól — s egy
szerre minden csillogni kezd ott, hol zajjal vétkeznek az em
berek, ahonnan a suttogókat gyermekálmok vonatjai szállít
ják dalolva, a megremegett szakadékok mélyében leány trala-
láz, és barlangok huhognak ijesztően, a völgyekből égő szem
mel elindulnak a lányok, s már messze jársz, amikor az ormok
ról utánad kacagnak, ott, hol az anyák, mint ég a napot, mo
sollyal szülik ijedt lánykáikat, s nyomban ígérni tanítják a 
gránátalmaként felhasadó parányi ajkakat, hol feszes bőrökön 
a sors sós útjai buzgó dobogás alatt gyűlnek össze, Rátkám . . . 
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Míg betegségemet álmodom, 
s egy újabb fájdalom fenyői fényes 
sejtjeik köteleivel mord sziklához 
kötnek, lányokat ringat a fény 
pucér ölén, a szigetes mély ég 
kitárja keblét vágyaim gyilokjainak, 
hullámok sikolyával rohan a szél, 
s hallom nagy zaját vérem vadjainak. 

Ó, a mélységek üzenetei! 

A néma algák sötét világa 
Tele egy gyermekkorral 
Az áldozó nap túlvilági élete 
Színig a halak fénycsóváival 
Folyók hordták az egekből 
Tengerek fenekére a kék halált 
Fodros hajába tarka virágokat 
Bibékkel melyek csókba forrnak 
Ha mélységek rémjei kísértenek 
Ha a magasságok alábbszállnak 
A szerelem tisztásairól a csók 
Ezüstsirályai hordtak csokorba 
S találkozásom ideje közeleg 
Az Északi Lány ezüstgyűrűjét 
Lebegő árnyak ujjai fájják 
Melyeket ringó mosolyért 
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Dermedt sikollyal fogok érinteni 
Halálomból a Jövő koronái 
Szelet daloltatva felszöknek 
A rémítő fogalmak gyümölcseit 
Gyerekek majszolják majd gyönyörrel 
Titkok kaktuszos szigete süllyed 
Szerelmesek s magasságok hangján kiáltok 
Habok lépcsőin ziháló csillagok 
A múlt árbocain utolsót kiált 

némán a Nap 
Egy gyönyörű hold molekuláit 
Borzongó halak ékül viselik 
Sima homlokukon golyó sebét 
A sóhajok az ég arany rögei 
A vitorlák lobogó lányok lelkei 
Világtájak tornyok fáklyák füstölnek 
Letűnt évek emlékek gyors rajai 
Feszes hálók csillagok alá terítve 
Bennük leányálom gyermekkacaj könnyek 
Az idő galambjai sziklákon költenek . . . 
Az öröm brahmanjai jöttek 
egy este: 

Palástjuk fénylett 
múlttal volt átszőve 
múltunkkal átszőve! 

65 5 R á t k a 



S szóltam: vigasztaljatok, hiszen ez az utolsó stációm, 
s a vizek felém lengették lobogó kendőiket... 

Mily gyorsan közeleg az idő: érzem, irtózatom tárgyává 
válnak a szavak, barlangjaim fénylő drágaköveit hogy unom! 
A mondatok, a villanó képek varázsa nem kísért útjaimon, 
jelenem hajóján kór pusztít, dermedt sirályok sírja keblem, 
s nincs múlt, s nincs jövő, nincs éj, s nincs szerelem, miért 
mondják a parti pálmára, lobogó vitorlára, hogy leány, trópusi 
hasonlatok mérge pusztít ereimben, minden új mondatom 
egy halál: a megbánás jegyeit viseli, átkok varjait! A logika 
ellen uszítanék, szívesen lemondanék minden felhalmozott 
tapasztalatról, igyekszem elfelejteni az ügyességet és a szoká
sok kényelmét! 

Néma leányt szeretek, s ez a mondat nekem jelent leg
kevesebbet; vak leányt szeretek, ezerszer kellene dacosan le
írnom, hogy megértsem: a napot szeretem, s hogy a nap virág, 
a legelképesztőbb mélységek virága, hogy a virág színes halál, 
akár a szivárvány, mely nem létezik, mint az álmok, mint az 
élet a fogalmak homoksivatagain! 

A világ valamennyi költőjének minden sorát égni hagy
nám egy mosolyért, egy lusta hullámloccsanás víziójáért. Köl
tők nincsenek! 

Délután halakkal beszélgettem és gyerekekkel, a szél 
francia leány, elsőrendű feladatommá tettem irigyelni a szerel
meseket. 
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Már megszoktam, hogy a part menti sziklák esténként 
korallokkal ékesítik testüket, ámbraillattól kábultan indulnak 
el a mi éjünkhöz hasonló kertbe, melyet nevén nevezni még 
nem merek, s szemükből reggelre barackfa nő, és virágzik, 
gyümölcsöt hoz, melytől, ha megízlelik, sikonganak a lányok. 

Leírt soraimról nem veszek tudomást többé soha! 
A találkozások, ismerkedések, beszélgetések, viszonyok 

sablonjai oly irtózattal töltenek el, hogy vacogva menekülök, 
nedvdús kaktuszok testét simogatom, hosszan, titokban. 

Tegnap találtam egy eget csillagok nélkül, s nem csodál
koztam, egy leányt a hullámokon lebegve, tegnap fölbuzgott 
belőlem egy ősi, ösztönös dialektus, lépcsőket fedeztem fel az 
éjben, álmokat transzponáltam, tegnap, eltelve önmagammal, 
csónakokat láttam a fák koronáján, az aszfalt felhői és déli
bábjai könnyeket csaltak szemembe, s mentem, s egy barát 
messziről felém intett, tegnap . . . 

Látod ott messze a közeledő felhőket? 

Közeleg az idő 
amikor hűtlen 
angolnák rajai 
borzolják idegeim nyugalmát 
s nagy mélységeim fölött 
a szerelmes loccsanások 
messzire visszhangozzák 
hazug percek átkát 
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A felvonuló est hadait a társzekerekkel? 

Közeleg az idő 
amikor a hűtlen 
barátok rajai 
elhagyják jó öbleim 
sikoltó torkolatok 
delták eszelős kacaja 
hallik 
delfinek teste integet 
biztatón felém csupán 

Imák püspökei szólnának, jogarral utat mutatnának a 
hadak zúgásának: íme az est. 

Közeleg az idő 
amikor a kalózhajók 
messze elkerülnek 
tört árbocok 
szennyes vitorlák 
karcsú hajótestek 
áruló korallok 
belepik a szívem 

Észak, Dél, Kelet, Nyugat felé kiált a pálmák mecsetje: 
íme a pánik, a tárgyak és dolgok elbujdosása. 
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Rákjaim belém vájnak 
szardellák ezüstjét 
nem szórja testemre a hold. 

Chagalli képeim siratom: a múlt fövényein mint máglyák 
lobognak a hevült szerelmesek, Rátkám! Sziréni dalt ölel a 
szellő! 

Ó, Vanja! halld a barlangok és kagylók 
múltat idéző zenéjét! 

Aranyrögök a fény bajadérjai 
Hullámok baldachinja füstölők 
Melódiaként szétlengő tömjénillat 
Talán mosolyok megváltása közeleg 
Megnevezetlen szent dolgokat keresek 
A szépség népgyűlései egy arcon 
Ördögfejű békasó harcol és győz 
A fövenyt nem említem a helyet 
S az időt mord toronyórák kedvesét 
A vár unalmát és borzalmas betegségét 
Nagy erdők ódon szobák nyugalma 
Tévedt a képek közé levendulaillat 
Száz dinár a forró sziget lányainak teste 
Ringó csípők zenéje és a kibontott hajé 
A vér madarai ösztönök morzsái fölött 
Álmok szőttese vállra vetve 
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Ma nem létezem holnap se talán 
Vágyak kölykei kirakó kockáinak rabja 
Szelek hordanak csomóba bogoznak 
Elárulom hogy kedvesemnek lyukas foga van 
Mint barlangban virágot nyitnak idegei 
Odvas kürtőin a fognak bacilusok méhei 
Nyűtt kartonszoknyáját galambok viselik 
Esténként testét dalos füvek ölelik 
Elárulom hogy mindez már alig érdekel 
Testek kirakatai szerelmek tömött bőröndjei 
Utazások szakálla csókok emlékei 
Megszűntek kísérteni a horog 
Szimbólumának értelmét kimerítettem 
Legjobb barátaim ma ellenségeim 
A bogarakra vészt álmodok csodás kórt 
Titkok pazarlója kutak lakója 
Az ünnepi utolsó vacsora után 
Krisztust zavartam a lejtőkön 
Hegyek gerincén megöltek az álmok 
Az est templomai üresen konganak 
A leáldozás eseménye ceremóniája 
Fáraszt mint a tekintetek a szellő 
Végtelen üresség kavicsai csörögnek 
Ó túlzások színtelenség unalom szavai 
Továbbállok! 

S lányok jöttek hosszú sorokban, s az utak rémülten, 
bugyborékolva tengerembe vetették magukat! 

70 



A karcsú égalj csókjait ki felejtené, Danira! 

A bor birodalmai hegyek lábai előtt 
Rétek szétvert hadai visszavonulóban 
Házak sziklahátra terülve fényekkel 

rakottan 
A Mozgás ösvényei íjként megfeszülve 
Létezés foltjainak bűzös kipárolgása 
Felhők kínjai könnycseppek veszte 
Források üzenetei hangok szaporulata 
Vágyak kivándorlása kígyós tekeredése 
Szomjúság felvonóhidai leeresztve 
Csönd döbbenete a hangkáosz felett 
Űtonállók délibábos izgató csoportjai 
S az olajfákon távol halál lobog s szerelem 
Danira! 

Ha hozzád is elér fáradt mozdulatom 
A sziklahátról vesd magad a szerelem 
Fényözönébe Vesna! 
A fák távol tartották maguktól illatukat 
Ósdi szelek szfinxei könyököltek fintorogva 
Az ég selymét hullámok vonszolták csacsogva 
Míg a nagy szerelmek fáraói a sóhajok 
Mítoszként szőve be az eget mélységeket 

71 



Hattyúk bújával lepik meg az alkony ezüstbárkáit 
Egy gyönyörű táj ígéretével a hold közeleg 
Szerelmünk roppant kagylójába fényes drágakőnek 

Grozdana! nézd! már az est hajába 
Túrtak a fenyők! 

Napok drágakövei 
Szótlanságom mélységeiben 
Lebukó pillntás vágya 
Arcomon az éjszaka arcán 
Egy hervadas sejtelmei 
A délutánok fecskés ligetein 
A nagy szivárvány 
Elterülve a réten 
Kezdete egy burjánzásnak 
Aratók fenik elé kaszáikat 
Mosoly kölykei indulnak tarisznyásan 
Egy jólét örvényének 
Ajkáról lopott habbal 
Elrohannak a folyók 
Feldíszíteni a dal kertjeinek töltéseit 
A fény tekintetének jövendőmondói 
Már elindultak zöldbe borulva 
Sötétség jósnői vihognak 
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S virágok fejedelmei vívnak 
Az est kegyeiért 
Harmatcseppkirálynő j éért i 

Jósnőm! az ébredés vizei 
meddig tűnődnek még 
az est tárt partjai előtt? 
Az áldozat szökése 
az ég karmai közül 
mikorra várható? 
Elindult-e már a Mezőőr, 
s az üldözött virágok könyörgése 
a Jóság Búzatábláit körülvevő 
Rideg Hajnalokban hallik-e? 
Az élet torreádorjai 
a múlt szeleibe bújva 
elérik-e a fénytelen nappalok 
csendarénáit, 
még mielőtt a feledés óriásai 
széles mozdulattal szerteröpítik 
fekete vásznaikat 
s a színek gyermekei 
magára hagyják a szivárványt? 
A sors szárnyszegett felhői 
a halál jelképévé érett cseppeket 
mint kígyókat meddig dédelgetik 
keblükön? 
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Az éj várakozó gyerekeinek keblére 
miért ütött halálos sebet 
a reménytelenség holdja? 
Jósnőm! csak a feledés tornyainak 
néma harangjai 
a homály galambjai 
ihletik életre a dal perceit 
s Rátkám szeme 
a jelen matató tenyerén! 
Ha Rá gondolok: szemében folyók ölelik 
egymást, napkelte sündörög 
(ismerősöm a folytonos csobogás, 
a színes halak rajzása mindennapos látvány), 
ha Rá gondolok: szemében az éj és a halál 
felváltva ténfereg, 
sejtések lombjait kapkodva gyűjti az est, 
ha Rá gondolok! 
S tudom: az éj és a halál ragadták el 
szemét, 
keblének drágaköveit, 
s tudom: szemünket források és hajnalok 
őrzik rettegve, tudom! 
Az Örökmécs árnyékában Rá gondolok: 
ha haját ereklyeként őrzik 
minden rendbeli kolostorok, 
ha az ezüst és arany csókjaival 
felszentelt olajág a dísze, 
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hova bujdossak örömömmel, 
az ég yagy a föld tengereinek 
ajándékozzam az apályt és dagályt? 
Rá gondolok! 
Ha a sziklák néha ellopják a vállát, 
ha ajkát a múlt lovagjai 
mezővértesen, 
holdsisakosan, a Búcsúzásnak 
feledésparipákon elviszik, 
a Bánat búzatábláit 
szeretném bemutatni 
a Vigasz tengereinek, ha Rá gondolok. 
Ha Rá gondolok: az évek testéről 
letépném a Napfelkelték ékszereit, 
ha Rá gondolok: tunya századok 
álmaiba lépnék, a népek Őshazáját 
ajándékoznám a perceknek, 
minden gombát és fát a testére 
vezényelnék, virágok ősi illatát, 
Rá gondolok! 
Ha nem tudná: megmutatnám, 
az éj fáinak dőlve, a csillagok hátát, 
az ég örömét a földnek, 
de galambjai fennen röpülnek, 
s szoknyája dúcait díszítik. 
Szemét az Éneknek 
és Üregek Homályának mutatnám be, 
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Tájak hóbortos dalainak, 
Városok tereinek, 
Gyümölcsök fejedelmeinek, 
az Alkohol királynőinek, a Szemét! 
Rá gondolok! 
Ő a szomorúság hattyúinak lánya, 
könnyeit két évtized szent kútjai őrzik, 
a Fájdalom zarándokainak hálacsókjaiból 
szőtt uszályát holdtöltekor viseli, 
mint a csillagokat is, 
mint a mérhetetlen nagy vizeket: 
a Múltat, Jelent és Jövőt, 
mint a szerelem fogalmait, 
mint a szárnyalást, a csapongást, 
holdtöltekor viseli homlokán 
szűz lányok álmát, 
keblén a szeleket, 
ajkán a susogást, 
iszonyú ágyékán a tengert és eget! 
Ó, Csalódás kegyeltjei, holdjain, 
Tavaszainak őrületében meddig bolyongtok? — 
kérdezték a fájdalom csónakjainak 
elszánt utasai, a szirének szigetei előtt 
a félelem sellőitől. 
S a Hit Várományosai leborultak 
a Városkapuk előtt, 
s tenyerükön vérünk szökőkútjai 
halk csobogásba kezdtek. 
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Kedvesem a boldogság és bánat élő 
gyerekeinek temetője, a Kedvesem! 
Ha Rá gondolok: szemében viharok 
ölelik a fákat, 
s tudom: végül lombokhoz menekülnek, 
az idegek sikoltó nádasaihoz, 
a vér hullámaihoz, 
ágak mértani ábrái közé, 
a gondolat tölgyerdeibe — a Viharok! 
Életük célja: a Búcsú — rebegték 
a Cserjék Törpéi 
a Rák csillaga jegyében álló éjen —, 
szívek romjait porral lepik, 
örök kísérőik a Szellők és Forgószelek. 

a búcsú ötvözetei 

A nap és az élet, a hold és a halál közös nevezője az álom 
és Kedvesem. 

A nap csupán égő fogalom, hajnal vagy emlék, az élet a 
múlt, csók talán vagy tavasz — ki vezényelte hát az áldozó 
nap és élet elé a t e n g e r e k e t ? 

A hold unalom, ezüstpazarlás, összerabolt hangulatok tes
tének alkotórésze, tudom már, hogy a halál monumentális le
hetőség, s remegek az örökkévalóság titokzatos erőinek láttán, 
melyek a hold és a halál alá láncolták a s i v a t a g o k a t . 

Kedvesem a tengerek és sivatagok legdrágább ötvözete az 
álmok múzeumában. 
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K É T T Ö R E D É K 

Mondom hát a feltámadást: öregasszonyként ébred a mocsár, 
s rózsákként a folyóban eltévedt kacsák. 

* 

A hangyák tudják halálukban, ha lépkedek, hogy létezem. 
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