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 „...De a dölyfös ember 

Parányi kis hatalmával feszítve 

Nem látja meg, hogy lénye nem egyéb 

Egy rossz tükörnél! Mint veszett majom 

Tombolva ágál a nagy Ég előtt 

Hogy sírnak fönn az angyalok...” 

 

William Shakespeare 

SZEGET SZEGGEL 

(Mészöly Dezső fordítása) 

 

 

...az angyaloknak és a matrózoknak 

minden öreg halásznak 

annak a virágnak ott a távolban... 

 

- a szobám csöndjének - 

 

 

AZ UTOLSÓ FELVONÁS 
 

 

A XXI. század költője 
 

Én – a szelíd őrült – taposom 

nehézkes rongyaim. Kitárom 

rongyos szívemet, az ég felé 

kiáltok. Meghalok. 

 

A csiga ment a füvön. 

A füvön a ment a füvön 

a csiga 

 

Még lélegzem. Létemben 

tépem döglött egerek 

pompázatos szárnyait, üvöltve 

döfök beléd akármit. Szeretlek. 

 

A csiga ment a füvön. 

A füvön a ment a füvön 

a csiga 



 

Beleit szórom szét a nyárnak, 

szürcsölve vedelem forró véred, 

torkod kitépve dalol haláldalt 

nekem. Létezem. 

 

A csiga ment a füvön. 

A füvön a ment a füvön 

a csiga 

 

Mocsokban fetrengnek döglött 

patkányok, egerek, vért vedelek, 

tomboló őrület tör feléd, felém 

fordítja gyászos fejét: az ég, 

bomló tüdőm kátrányt lehel, rothadt 

ajkaimmal forró testeden csókolok, 

meghalok, MEGHALOK, meghalok, 

nem lángolok, csak meghalok, széttépett, 

rohadt pofámmal utolsó gyászzenét 

üvöltök neked: XXI. század költője 

 

A csiga ment a füvön. 

A füvön a ment a füvön 

a csiga 

 

 

Karcolatok 
 

Nem értesz. Egyszerű vagyok. 

Bántnak a nagyok, óriásgyűrű 

leng bánatom lenge szárnyai 

felett, megadom magam az égnek, 

csak hagyj élni, kedves, élni a 

magam kis világát, egyszerűen, 

szépen, mindörökké 

 

Gépek. Fények ölelnek 

koszorúba, hihetetlen erő 

meglazítja létbe eresztett 

karmaim, déja vu, ezt 

már láttam valaha, va- 

lahol, de akkor szelíd 

lég emelt ég fölé, s én 

nyugodtan ellazultam 

lágy, lenge lajtorja 

legalján. Léteztem még. 

Valahol. 

 

Gondolom, megérted, ha 

fejem lekvárba mártva 



rohanok lezüllött vona- 

tok nyomában, Yumában, 

Arizona állam börtönében. 

Lelketlen vagonok vakon 

vonszolnak tova, méztől 

csepegő füleim integetnek 

még feléd. Isten veled... 

 

Véges végletek közt vergődöm 

végtelen vágányok vaginája 

vájja véknyam vékony 

vitorlái között. Mit vétet- 

tem nektek, úttalan utak, 

hogy vonszoltok, csak von- 

szoltok, végtelen kitartástok 

beleim boncolja szét 

apró, illatos darabokká 

hoppá! szerencsém lehet 

még: szarba léptem 

 

 

Szerenád 
 

Sötét madár száll 

Nagyot nyög a nyár 

Nem múlik el egy hét 

Kiköpi a lelkét 

 

Hörög már a tavasz 

Vért izzad a ravasz 

Szeme mélyén pokol 

Lelked után lohol 

 

Meghalt a város 

alszik a rét 

hadd játsszak neked 

egy kis éji zenét... 

 

Féleszűek jönnek 

Hullanak a könnyek 

Hullik rájuk szitok 

Lelkük mélyén: piszok 

 

 

Ezt hozta a szél 
 

Csak lökődöm ide-oda, közben 

varjú énekel a karácsonyfák fe- 

jében, nem értem, rohadt sámá- 

nok vadásznak a lelkemre, hogyan 



mondjam el neked, mit érzek, mikor 

férgek táncolnak a koponyám 

alatt, s a vesém ott maradt  

a szemedben, kedves. Vitézlő 

őseim birkanyájat őrizve nézik 

a sámánok táncát, majd átko- 

zódnak, mikor elmegy az áram. 

Egyikük szétrúgja a tévét és 

Síva arcába köp. Mért ölték meg 

K.-t, mondd?! 

 

 

Szférák kavalkádja 
 

Ülök a parton. Züllött, vérszínű fák sorjáznak 

elő a sötétből. A lábam lógatom. Csak úgy. 

Agyamban milliónyi dögcédula kering, majd 

egyenként lehullanak. Kívánj valamit! Csend 

vesz körül. S lásd, még a Hadak Útja is az 

én káromnak örül. A sajgó lombú cserjék 

lehajtott fővel hódolnak. Ne félj, amíg engem 

látsz, szólott a süket, mire a vak így felelt: hallgas- 

suk hát együtt a fenséges zenét. Ám forró 

csövek nyomják el a visszhang szavát, s 

a bagoly is elrekedt. Aztán lépések si- 

koltnak az éjben, a régi, kopott beton- 

járda nyögdécselő lapjain. Kavics csi- 

kordul. Felnézek. Már vártalak, Turul! 

Mondtam is: Telt kebel, hosszú, pihés combok 

legyenek gyógyszerem. De lukas az óvszerem. 

S kedvem sincs már. 

 

 

A Halál Szeretője 
 

Kaktusz tüskéin halott rigó nyerít 

Lassú eső áztatja a repedezett rögöt 

Véremből Káin jó adagot merít 

Az ősz a temetőben rothasztja a dögöt 

 

Bagoly sikolt a kripták keresztjén 

A vámpír a fogász vénájába harap 

Ős pogánnyá vedlik hamar a keresztény 

Minden eldurvul az ősz hatalma alatt 

 

Jöjj most, kedvesem, ki a temetőbe 

Ott haldoklom egy elátkozott padon 

Én várlak téged, a halál szeretője 

Együtt gyilkol meg bennünket a vadon 

 



Elönt a boldogság, haldokolni látlak 

Pókhálós láncaik közt vinnyognak az angyalok 

Szívünknek közepébe hegyes karót vágnak 

Immáron századszor, s talán végleg meghalok 

 

 

Újra vágyom 
 

Lépked. A fényben. Kezében táska. 

Belülről feltör egy mosoly. Meglát. 

Kisimult arcból épít bennem létet. 

Éltet. Érted?! Oly jó így. De nem 

szabad. Fojtsd el! Inkább ordíts! 

Veszély!!! Achtung, achtung! 

Érts meg, kérlek szépen. Nem szabad. 

Pedig nagyon szeretném. Óh, be jó  

lenne! Arcomra egy mosolyt tenne, 

majd ülnénk csendben, egymást nézve. 

Óh, az égre, ha többre már nem is telne. 

Csak egy órát, együtt lengve... 

 

 

? 
 

Csak még egyet szólnék 

Csak még egy lágy dallam 

Aludj csendben 

Én őrködöm 

Felébredsz lágyan 

Én nem látszom 

Hangom elfújja a lég 

Fagyott könnyem kopog a kövön 

Megfásult sóhajból reped a dal 

Ha megérted, a rigó mit akar 

Talán hiányozni fogok 

 

 

Hozzád 
/D.A.-hoz/ 

 

Némán reszket bennem valami. 

Ott, hol a fény és a sötét, lelked lelkemmel 

összeég. Ott, hol szó már nem számít, 

csupán a tett, s hol húnyunk sze- 

met egymás hibái felett. Ott leld meg 

a Könnyek Kútját, sóhajom kútfőjét, 

tizennyolc évem minden búját és 

örömét. Nem tudom. Mondd, hol van a 

hely, hol a fejem békén öledbe 

hajthatom. 



 

 

Az utolsó szép gondolat 
 

Ó, Pán, te örök gyermek, segíts! Engem 

lehúznak a vermek. Megtört, kéjes, va- 

rázslatos éjen elöntött a szégyen. Nem tu- 

dok már szállani. Csak kutyák jöttek.  

Fényes szőrük elborította az eget. Lucifer sem 

emleget. Csak fekszem a porban. Fázom. 

Örömöm nincs a borban. Nem tudok már 

szállani. Ténfereg a kín. Ó, mily szép vagy. 

De rücskös arcodból elcsorog a szín, mál- 

lik a hajad, tested nincs már, agyad nem 

volt, rég féleszű voltál, de ne lenne más, 

csak a régi arany csomagolás, s röppen- 

nénk néha, mint a lótetű éjjel, versenyt 

úszik a fénnyel, vetkezz!, fetrengnénk a kéjjel. 

De így! Nem fogok kefélni egy fekéllyel. 

 

 

Gyermekkorom zöld füvén 
 

Ősök, ősök, ezer pogány hős zaja di- 

csér, parti csér, vagy mifene, egy ma- 

dár, ki más fészkére hálni jár, ez a 

kakukk, mondod te, én erre azt mon- 

dom, dél van, ez minden gondom, őseim 

dobálják korongom, az egyik nomád, 

vándor, a másik kötélen végezte, tán 

déli szél illatát érezte, ezért zsebkését 

magára fényezte, hogyne, patyolat ingemet 

mocsokká vérezte, ez volt hát a múlt, ennyi, 

meg hogy háromévesen megfojtottam két 

macskát, két kölyökmacskát, érted?!, ez 

a múltam, háromévesen gyilkoltam vé- 

resen, anyám torkának annyi, s most hol 

van ő, hová lett a lelke, mert lelkem a 

sátánnak a telke, hiába lennék jó, ká- 

rog agyamban sötét holló. Nekem már 

nincsen szavam 

 

 

16. pont a fizikusokhoz 
/A fizika tartalma a fizikusokra tartozik, 

hatása: mindnyájunkra./ 

 

fáradtan 

böngészem, mi is az az 

állattan 



 

Kínpadra feszül a téboly. Még nem félek. 

De az őrület gombfocit játszik, sötét van, 

kihúnynak a fények, szép vagy, hangod 

rózsaszínnek látszik. Gépillata hallik 

a szélnek. Elmerül a lélek, marad 

a hang, s a néma sikoly, O-alakú 

ajkak tömkelege tipor, lábadon nem  

nő köröm, fázol, hagymaszagú öröm, 

radioaktív magány húzza vakító 

leplét automata koporsód hangszigetelt 

falára, helyben vagyunk, elég volt 

hát mára, megcsókol egy gép, tapsolj 

utoljára. Ember, ezt akartad, szép 

volt, míg bal füled vakartad, a Rousseau 

álom megholt. Sóhajtva elnyúlok az ágya- 

mon: Jó éjt... kikapcsolom az ekránom 

 

 

r. k. 
 

Lélegzem 

a levegőt, 

mit lélegzel, 

s remegőn 

tekintek 

fekete szemedbe. 

Epedve. 

 

 

A KÖD 
 

 

A csiga röpte éjszakáimon 
 

Hallom a hangod. Közben bámulom 

a csikk égő nyomát kézfejemen. Po- 

koli párhuzam. Nem kell ide rím. Elég 

szomorú ez így is. Csak a lomha kín, 

lappangó átok, mi idecseng, mondták, 

„jobb apró lángként ellobbanni, mint 

lassú tűzön elhamvadni.” Az utolsó csepp 

lassan cseppen, ne hidd, hogy vége, 

nézz csak fel az égre, hogy kacag 

az Élet. Folytatni fojtó, féktelen 

frázisok fergetegét, nem, ez nem 

az, sokkal lassúbb. Őszi cseppek 

végtelen, fájó nyugalma. Sosem lát- 

hatod, melyik lesz az utolsó csepp. 

Mélység, melankólia, magány, 



madár röpte vitte messze, s mar- 

cangolja létem e pokoli talány. 

Moccanok mégis. Csiga. Fojtogat 

a csend. Elmentél Te is... 

 

 

Csak neked 
 

Ha azt mondom, szeretlek, 

tudom, nem hiszed el, de szívem 

oly eretnek, ha hiszed, ha látod, 

ha teszed, ha bánod, nem fog- 

hatod fel, hogyan lehet oly tiszta, 

tiszta szívem lágy vétkét mélyen 

issza szíved, lágy ábránd, 

fáj, s hiába bánnád, lelked 

szépét lágyan issza egy lány, 

már nem hiszel, hosszú-hosszú 

úton kényszerítve viszel, de 

mégsem bánt e vers, nem 

fáj, ha mersz, mert ha mégoly 

durva is falam, gondold 

meg, mit jelenthet szavam. 

Nem szabad érintnem mást. 

Csak az elmúlást. Felfedem hát neked e szent 

nevet. Ő a minden. 

Ő a megnyugvás. A neve nem más: Halál. 

S Te akkor látsz cinikusnak, 

mokor gondolatban megérintelek.  

S míg álmaimnak az angyalok bókot 

hintenek, én fázom. S gyűlöllek, ahogy 

e szeretetben ázom. 

’Cause I hate my life. 

Dont’t say anything. Give me that knife, 

and enjoy the happiness. I’ll show you another 

side. The cure is the sweet suicide. 

Gyűlölöm a tested, ahogy éltemre a 

szakállas mosolyt fested. S mikor el- 

durvult arcommal zordonan nézlek, 

nem foghatod fel, mit irántad érzek. 

 

 

Az ellibbenő falevél ódája a magányról 

/E l e k t r á h o z/ 
 

Magányomban ott lüktet távolod, ahogyan 

Te is érzed magadban kihűlt cseppek jeges 

magányát, tán még nem érzed dalos kabóca 

iszonytató hiányát, csak nézed szürke ár- 

nyékok silány irányát, s tűröd az időt,  



némán. Azt hiszed, énrám nem hat a 

múlt?!, lágy szavak megcsalt, áruló 

vétke, de fényed ékesebb a szónál, 

hát mernem kell szólani..... Látom sze- 

relmes orcád, felém néz, de nem lát, 

óh, nem lát, nem hallja bensőm kö- 

nyörgő dallamát. Hiába, még meg sem 

kezdődött, s félek, hogy vége. A fényből 

tán sosem pillanthatsz át a sötétbe. 

Mégis, ide merem írni e szót. Bár látom 

elsötétleni lelkem felett a temérdek 

sötét hollót. S fázom. Fázom hiá- 

nyod, reszketek, az ég felé kiáltok, 

csendesen, tarkómon várom ujjad 

érintését, mely e sűrű börtönből lá- 

gyan kiápol. Érzem. Hiányzol... 

Künn esik az eső. 

S látod, míg így kesergek, csészémben 

egészen kihűlt a kávé, bár a parázs 

még csendben izzik, füstje itt for- 

mázza arcod az ellibbenő mennyben. 

Miről szóljak még? Egykor, ha eljön 

majd a vég, szívemen még mindig képzelt 

ajkad fájó csókja ég 

 

 

Még egyszer 
 

Valahol ott szól még a szavak 

csendje, de megtört varázs arcában 

a Nap csak egy ábránd a ho- 

mályban. Csak egy múló lüktetés, 

egy dallam, ha szertetép a  

fagy, a csend, mégis oly szép vagy, 

biztató, a káoszban a rend, a való 

megnyugvás. Jártál már ott, kedves,  

voltál már bizsergő éjnek lágy ölén 

heverve... S elhagytad-e már? 

Láttad-e, mint éjszín köntösében 

eléd lép: A Halál?! Elvonszolt. 

Nincs lágyság! Légy költő, átok... 

pokoli kincs, fülembe rágták, ennyit 

ér e fekete imádság. Indulj!... de most 

lágynak kell lenni, cseppennek a cseppek, 

cseppennek a cseppek, cseppennek... most 

lágynak kell lenni, most... felejtsd 

el!, most... tudom, marcangoló ujjak a 

szemgödrödbe vájnak, s fájnak, tudom, 

az emlékeid, lágy szavak megcsalt, 

áruló vétke, ledöntött falak mögött az 



iszonyú való. Szemem alá árnyat 

húzott az elmúlás. De nem még! Nem kell! 

Nem kell így! Ordítsd: Elég!!! Ordíts! 

Ordítsd, hogy: ELÉG! El innen!!! 

Ordítsd!!!... Ordíts... Hát mennyi kéne 

még? Nem felel? Suttogd a fülébe lágyan: hogy 

engedjen el... szólít a csend, már nem 

ordít senki. Csak a csend, a magány, 

mélységes nyugalom. Ilyenkor tetszel... 

Átcsordul a fény... Most lágynak kell lenni, 

lágynak,... még egyszer 

 

 

Intenzív rendezői tanfolyam – ’94. 
 

Emlékszel... kurva sötét és kurva mély itt minden, 

mindenben látom, jöjjön a zúgás, nem érdekel, 

jöhetne már valami más, valami spontán dep- 

resszió, spontán jön minden, ismétlem magam, 

eltűnök, talán, esetleg találkozunk emlékeim 

falán, s ha netán megszólít a halál, a mély 

kapuit feltárja a fényes sötét örök ködén, 

melyben él a lélek, mely fenséges homályban 

lélegez a dallam, remegve hallom, hallod, 

mint fennhéjázó, fellengzős forradalom dúl 

ködöd mély szavában, még egy, még egy, 

még egy, ember, itt volt, emberek, most 

majd megszakad a téboly, látod, már nem 

tudom, mit mondok, már nem érzem, nem 

látok, felvetül az átok, ennyit ér, ennyit, 

emberek, a mátok. Egy mély, egy fenséges 

sötétséget látok. Szép vagy. Eltemet az árok. 

Félek. Bonyodalmat látok. Elég! Hagyjál! 

Mennyi kéne még?! Tudod, kedves, én 

sose tudom, mikor kell abbahagyni... De 

látod a fényt... Hogyne! Te azt mondod, 

látod. Suttogva járok... csendesen ... osonva 

...lassan... megnyugvás... béke... hit... 

remény... szeretet __ Inkább adj a tested- 

ből egy szeletet, vagy a borodból egy nye- 

letet, ha ezt nem tudsz adni, hagyd a testem 

végleg elapadni... én soha, soha nem 

tudtam, mikor kell abbahagyni. Léptem, 

léptem a ködben, hittem istenben, ördög- 

ben. Tűzben és vízben. Nappalban, estében, 

keltében, fektében... S egy percig sem 

hittem nem hinni, hogy nem hiszem... 

Spontán megviláglik, hiába teszem, s 

így az időt a semminek veszem... a 

mindenség a lelkem, a bú fújja ködét 



homályom lomha árnyaira, s ha megkóstol a 

kín, az élvezet emel szárnyaira............. 

Tán sosem lesz vége, nézz csak fel az égre, 

hogy kacag az  

ÉLET 

 

 

Apokrif ’94. 
 

A világ, melyben élek, nem az 

én világom, nem érez, én fájdalom- 

ra vágyom, kristálytiszta kínban 

az álmom szép lehetett volna, letar- 

giára hangolna egy hollószín 

mélység... Itt fénynek álcázza magát 

a sötét, fázom, anyám szemében 

zavarosan látom az ocsmányok ködét, 

lelkem börtönére súlyosan telepszik a 

magány, emlékeim falán nézem, mint 

vérem ontva zokog az apám... megfásult 

szobrok a gomolygó ködben, gyémánt 

és piszok koppan, emberek... sűrű, 

húgyszínű, zavaros közeg... távol... 

egyedül... mámor... felettem nyögve 

maszturbál Ámor... mohón nyelem a 

nedűt... sikoltnék, torkom fulladva, 

dagadtan zörög, mit ittam, nem bor! 

Száraz, szürke, napégette por. A zordon 

sivatag némán, gyilkosan körbevesz, 

dülledt, véres szememre homok telepszik. 

A szomszédos kereszten Krisztus öngyil- 

kos lesz... Sűrű, húgyszínű, za- 

varos közeg. Isten fegyvert ragad... 

Apokalipszis közeleg... 

 

 

Két nappal előbb 
 

..................., hergelődik a je- 

gesmedve, ocsmány pofád fal- 

fehérre festve, tövig nyeled a part- 

vist, várod a postást repesve, 

kinyalták a hajad, mézszín fekélyek, 

karácsonyfadíszek lógnak vakbeled 

zsírjain, felborít e kétely, májadban 

lomhán ásít egy métely, minő 

spontán rím, dolgozik hátulról 

a mindenható hím, zsugori agyad 

zsugorodik, mászol a plafonon, 

neved őrzik egy pálinkás flakonon, 



objektív mérleg, szubjektív pati- 

kus, ihatnál, a csapvíz nem túl 

szimpatikus, sínen a lélek, egy 

piszkafa árnyékában henyélek, 

mászom a hegyeket bénán, bájaim 

megcsodálja egy aszott vénlány, 

kiköpök, a sóletbe harapok némán, 

mit bámul most énrám, csak mászom 

a hegyet, albatroszt nem látok, csak 

legyet, és nem érdekel a kődarabok 

tanulmányi eredménye, egy barlan- 

got keresek, egy repedést bár, hol 

nem e hamuízű szín vár. (Szemem 

lassan lecsukom, szemben színre lép a 

szánalom. Holdfényízű szemeit sze- 

relmesen bámulom.) 

 

 

PRÓFÉCIÁK 

 

 

Semmi 
 

Sorsodban leld meg sorsom. Tépd 

ki érettem torkom, tépd ki kapuit 

fényed udvarának. Távol em- 

berek sűrű mocsokban hálnak. S lám 

vége van a nyárnak, időm temérdek, 

megfagy a tűz, lelkem bércein sápadt 

poloskák henyélnek. Míg szemhéjad 

alatt az álmok oly szerények, 

én fázom. Mocskos képeket súg fülem- 

be az élet, rúg, s mily rútul el- 

bánt véled e talány. A fény ajkadon, 

mondd, mért oly halovány, míg 

fekszel, míg táncot jár a csalogány, 

vesémre tekerve e csonttá fagyott, 

pokoli láncot. Félbe hagyott koszorúm 

ott szárad ablakod felett. Ki jobban 

tudná nálad, szóljon, hol a felelet. 

Hol van álmom béklya, hol 

fekszik láncom átka, pokoli 

hátha, tűzről pattant hóhér, hol 

járja átkát, a tavasz hová tette 

ruháját, hol van a szó, és mit 

szól e csend, mégis, hol született 

ez átokjárta rend. Ki merre ment, 

ki arra járt, ki elveszett, vagy 

megtalált, ott szól egy fény, itt 

álmot hazudik talpamra a tény, a 



fagy, a nap, az agy, a pap, a 

kurva fátyla tarkóm elé hullva, 

szűnni vágyó létem gátolja egy állat 

örökre, soha nem csitulva 

 

 

Próféciák (1.) 
 

Végtelen csápok tekergése hallik. A mézfényű 

polip arcodra ragasztja az éjszakát. Álom- 

ízű napjaim összefolynak az Idő csator- 

in, s míg egy szú perceg a sötétben, olybá 

tűnik, nincs, ki letépje a koldus köntösét, 

feltárva az utat a fény felé. Épül 

a torony, a hidak leomlanak, éjente 

borjú béget. Aranyló szőre közt egy kaján, 

fekete arcot látok lassan kibontakozni. A 

sötét fátyol mindent körülölel. A sötét fátyol 

mindent körülölel, másra nem is vágysz. 

Tegnapod nem felel, holnap az aranyborjú 

vérébe mártva csecsemő születik. A holdról éjszín 

szurok csepeg, de hamar lepereg róla, szét- 

néz, kezét széttárván imígyen szóla: Hor- 

dalékba gyűlnek a napok, mocsok lóg az 

égen, véres nyálat küldenek a papok, átkot 

regél anya gyermekének, otromba, döglött ala- 

kok táncolnak a templomban, megfagynak 

a fények, hat nap a világ, háromszor is meg- 

bánod, mikor az élet éretted kiált, szánalmas 

istenek vinnyognak a láncukon, meredek bor- 

zadály súlya lóg heréiden, a lenyelt por már 

ott lüktet ereidben, nekifekszel az útnak, s 

kacagva a kíntól, hergeled az éjszakát, 

letépsz egy döglött virágot, a holló csőrén át 

nyüszít az élet, hörgő torkokon a dal fagyott 

gennyként ropog ki szuvas fogsorok erdején, 

veszett, őrjöngő zsolozsma bódítja beleid 

forgatagát, marcangoló agyarak gurgulá- 

zó, vérszennyes gégédbe marnak, foszlado- 

zó májad, tüdőd gennyes bűze árad, agyad- 

ban a döglegyek, a lárvák felbolydultak, 

szemteken kicsorog a gyász, nyomorultak! 

A penge arra jó, hogy élesre fenjék!...... 

............................................................... 

Elhallgat... lassan elernyed... tagjain 

szétfolyik a csend... hanyatt fekszik, arccal 

a Hold felé... nem moccan... sápadt kézfején 

lassan eltűnik a heg... dermedt ujjaival 

még egyre szorítja éltető tenyered 

 



 

Dermedés 
 

Hovasohább, vagy sohatovább, vagy mi, nem 

tudom, mindegy. Az én fészkem a te várad, 

vért iszom, mint egy vadállat, az önnön 

véremet! Megvárják a végemet, vadásznak, 

elküldik a béremet a sodró folyó szennyes 

habjaira. Mélyen égető szánalom, szánom 

magamat, mint Prométheusz, kire ujját 

feni Zeusz, a fenevad, csodás ajkaihoz kris- 

tályszín agyvelőm negédesen tapad, sá- 

padt csókra éhezvén, nyálkás kezem fe- 

léd nyújtom, tombolva a szürke fény mentén, 

merre bújdosik a csend, visszhangja ott 

lüktet szavamban, míg e káoszfényű rend 

szívemen tüzet szüntet, mézédes álmain 

ocsmány vágyam kujtorog. Ha majd 

kitisztul az ég, szememben mocskos fények 

tompa árnyéka ég. 

 

 

Próféciák (2.) 
 

Pompás szárnyaival eltakarván a méz- 

fényű korongot, dögre száll a sötét 

holló. A házakra rátapadt az éj. 

Gurgulázó hörgés szakad lidérces mell- 

kasok mélyéről, a halott erdő lopa- 

kodó vadjai csendben megszállták a 

várost. Suttogó árnyak zizegése 

hallik, lomhán ásít a Hold, negédes 

nyögések nyálkás cuppogásba fullad- 

nak, fetrengve fénytelen, fülledt fek- 

helyeken. Surrogó léptek neszezése, éb- 

reszti a tücsök a fiát. A kuvik még 

egy fájdalmasat kiált, ám a holló 

károgó szemei eltépik szavának fo- 

nalát. Vérnek hangja zúg át az ősi 

csönd léptei fölött. 

 

 

Fohász 
 

Korrupció, bürökrácia, emberidegen társadalom. 

Alkoholba fojtott álmok csorognak a lefolyóban. 

Mámor. Másnapos, borostás hétfő reggelek, 

köhögés. 

Megvásárolható, hétköznapi műoptimizmus. 

Ez a pogány ima egy fohász mindazokért. 



Anyám azt mondta, majd megváltozik a világ... 

Fekete rózsaszirmok hervadnak a síromon... 

Borostás kis alakok a bárban. Csend van. 

Csak a jégkockák hangja, amint a pohár 

falának koccannak. Esteledik... 

A testvérem azt mondja, nem lenne szabad sírnia. 

Én is ezt teszem. Csak félúton kiszáradtak  

a könnyeim... 

Ima szól az éghez 

Ima szól pokolban 

Álmok tengeréhez: 

.......................................... 

Na? 

Bizonyosság hol van? 

 

 

Eljött az ősz 
 

Ott a távolban még madarak szállnak, 

itt sötét álomíze hallatszik a fáknak. 

Mély csönd zúg a falamon, eltűntek 

az árnyak, a beteljesült vágyak elég- 

nek a magánytól. Neked sem örülhetek, 

kedves, ha nem vagy mellettem. A sápadt 

mosoly, mit arcomra húz a belenyugvás, 

nem más, mint egy utolsó ajándék a napok- 

nak, amíg Te voltál. Homályba festett ab- 

lakok, egy sóhaj visszhangja a vonalban, 

egy parfümbe mártott rongydarab. Mi má- 

ra megmarad, ennyi. A nyomok jajszavát 

a házad elől elsöpri az ősz. 

 

 

Négy 
 

Néha még látom, merre kell mennem, 

Könnyű az álmom, könnyű lenne 

Álommá lennem, s nem siratom anyám. 

Anyám fog eltemetni engem. 

 

 

ISTENKÁROMLÁSOK 
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Óh, végre itt van az ideje 

............................................. 

Csaknem három hete már... Még egy 

gyilkos sem volt képes elfelejteni anyja 

árnyékát. Pusztuló, nikotinos ujjait úgy 

fejtették le a templom verandájáról. Óh, 

Carmen! Benned megleltem mindazt, miről 

áhítani sem mertél kékszín 

halálvágyadban a pusztán. Miután 

otthagytak a sírásók, én boldoggá tettelek. 

Mutattam az utat –  

Emlékezz... 

.............................................. 

Az eső meg csak esett. Vérszennyes rostjai 

a rücskös palástnak az utcán negédes 

haláltáncba fúlva rőkönyödnek az 

enyészet hóhérai után, üvöltve kínjukban. 

Merre mész, Platón?! Jöjj! Ülj ide mellém! 

Mesélj nekem a vágyaidról, Platón!  

Mesélj!!! 

Mesélj, Platón, mielőtt a bölcs végbél 

csapdája nem lészen phallosomnak, végtőlfogva 

metélt gyönyör... Szentatyám, add nekem! 

Hadd játsszak egy kicsit. 

Te addig mesélj! Platón! (Arisztotelész, Danton, 

Robespierre, Krsna, Nostradamus, Nietzsche, 

Darwin, Szophoklész, Jahve, Gandhi,  

Shakespeare, Kennedy, Szent Buddha, 

vagy akárki!!!) Mesélj!... 

................... 

Meddig jó ez így még? 

(Csak semmi, csak menni, sorsodnak ennyi) 

Megtennétek még egyszer, vagy hallgattok? 

(Csak semmi, csak menni, sorsodnak ennyi) 

Mert ha úgy akarok élni, ahogy anyám 

akarta, mért nem adsz egy falat figyelmet, 

hogy lássam, megéri jónak lenni? 

(Csak semmi, csak menni, sorsodnak ennyi) 

Ledőltek a falak, és csak a por kavargott, 

az utcán cserepeken botladozva poros arcú 

Messiás botorkál, rongyai... 

(Csak semmi, csak menni, sorsodnak ennyi) 

...arra sem elegendők, hogy a nap 

elől eltakarja szégyenét. Mit várhatsz... 

(Csak semmi, csak menni, sorsodnak ennyi) 

...a sorstól, ha tegnapban bóklászva 

halászod mocskos spermáit a jövőnek, életúnt 

istenek puskaport szórnak a füledbe, és üvölt, 

csak üvölt... ott, nézd, ott ül Péter, nyújtja fe- 

léd az ostyát, itt van Krisztus teste, kokainba 



gyúrt penge, élén a felelet... 

(Csak semmi, csak menni, sorsodnak ennyi) 

Nem!!! 

..................... 

...................................................................... 

Platón! Meg akarlak baszni! 

..................... 

Elfutott, aztán jött egy másik. Arcába 

fújta álmait a Hold. A Hold? A holt  

utcán jött, nem nézett fel, csak bak- 

tatott a Dög árnyai mögött, ágyékán egy 

gond szőtte prostituált nyögött. Rút po- 

fájába fény-maszkot húzott, mit még az 

imént ama koldusról nyúzott, vigyorogva 

vésve, csak mélysötét szemét húzta óvva 

résre. Ártó szándék! Huss!!! Végre, resz- 

ket, feltekint az égre, fogja a keresztet, 

majd ordít, vinnyog, hörög, dübö- 

rög, cincog, sóhajt, görcsöl, pokolra 

száll... 

................................. 

Itt az ideje. Rég láttalak, Józsua (Platón), 

mesélj, 

mi történt véled azóta... 

...................... 

Férfit szeretni! Azt kéne most tenni. Ember- 

húsba agyarat mélyeszteni. Szeretni egy 

kislányt. Egészen kicsit... Három-négy éveset talán. 

Aztán pajzán zsolozsmát zúgni ravatalán... 

Megkóstolni húsát. Marcangolni. Megölni a 

Múzsát... 

Sebet vágni rajta. Az lenne a pajta, tolni ki-be rajta. 

Rohanni, rohanni tova, messze, Rómába, 

pénzt égetni a pápa szájába, majd 

eloltani, a szájába élvezni, hogyan másképp, és 

szeretni, szeretni... 

A nővéreket, mind. És a fehér galambot, és az 

Egyesült Államok Békés Elnökét, és mind a szent 

embereket – 

szeretni! Szeretni egymást, téged, a húgod, 

ahh... a bátyád, húst, húst!!! 

Szeretni, szeretni... szeretni apát, anyát. Anyát! 

Anyát... 

.......................................................... 

Ott voltál?! 

Felelj, Platón, merre jártál akkor? 

..................... 

A Borjak. Ahogy tévelyegtek a ködben, 

a kikötő árnyai rég tovavesztek, csak 

a sodródás, a sodródás... felszínre üt- 



között egy kép, amint ballagok az ut- 

cán, tudod, megül a sötét, a csönd, csak 

úgy hallgatnak a merengő bokrok... Gyertyát 

tessék!!! – sikoltotta a vak. Mert félek, 

igen, óh, a nagy büszkeség. Büszkén 

álltok saját megfestett sírjaitok felett, 

mert nagy az ő hatalma, s mégsem vágyja 

az ő hatalmát senki. Mocskos próféták! Kell 

az út? Kell a Fény a való felé?! Vagy csak 

hitvány próféciákat zengedeztek, elnyom- 

va a vizelet zaját, mi végigcsorog a lába- 

tokon, le a véres talajra. Zengzetes a hang, 

igen, szép a fülnek hallani, mikor a teme- 

tőbogár odabent azt mondja, nem vagyok 

éhes, és nem látod, hogy közben az anyád 

húsába harap. Szép, szép... Szép az Ő 

véres agyarának kegyes csikorgása, mel- 

lette áll a jövő, mennyei gramofon, zengi 

zsoltárait a pusztulásnak, hát kell-e 

a fény? Gyertyát tessék! – sikoltotta a vak. 

... 

........................................... 

Óh, Józsua, beh régen volt... midőn 

együtt hallgattuk, ahogy a vak ember 

sikoltozik, 

és nem volt szép a fülnek, mert 

jegyezd meg, 

a sötétség is nyomasztóvá válhat annak, aki 

túl sokáig bolyongott éjszín oszlopai között. 

S ha mégoly sokszor is szeretnénk Őt 

a kereszten 

elvérezve (látni), 

a vak ember sikolya a harang, hogy emlékezzünk. 

...................................................... 

Mert, óh, Carmen, tudnod kell, hogy én 

azon 

túl is szerettelek, s dalra fakadt a szél is,  

mely körüllengte szerelmünk zálogát! 

Sötét dalra fakadt a szél  

is, mely körüllengte szerelmünk 

márványszín zálogát... 

........................................ 

Reggel felébredt a Király. Kimászott 

az  ágyból, a lepedőt 

gyorsan a szennyes közé dobta, 

majd kibotorkált az erkélyre, s 

hosszan nyújtózkodott. 

Ahogy kegyesen letekintett, odalenn 

a porban meglátta önmagát, 

amint rongyokba bújva egy kenderzsákból 



búzaszemeket kotor ki, majd jobb kézzel, egyesével 

átdobja őket a bal 

válla felett. Ahogy a búzaszemek földet 

érnek 

egyenként vadnyulakká változnak, és 

sebesen eliramodnak a folyó felé. 

Óh, uram! 

Te, 

ki Én vagyok! Hallgasd meg 

szavam! 

Ezek itt a te napjaid, uram, s habár 

a negyven napból 

harminckilenc még hátravan, 

ha elfogytak, a helyedbe 

Én 

lépek. Uram! 

Aztán reggel felébredt a Király, kimászott 

az ágyból, a lepedőt a szennyes közé 

dobta... 

Persze ez is csak egy maszk volt. A 

millióból... 

............................. 

Ahogy mentem tegnap az utcán, találkoztam 

egy emberrel, aki vándorbotjával a kő- 

falat csapdosta. Mocskos, ősz szakálla csapzot- 

tan lógott le a pocakjáig, közben mindenféle 

trágár szavakkal illette a botot is, meg a fa- 

lat is. Azt mondta, őt azért küldték ide, hogy 

vizet fakasszon a sziklából. Csakhogy útköz- 

ben elfelejtette, hogyan kell. Erre megkérdez- 

tem, hogy mi a neve. Azt felelte – Fényhozó 

........................................................................ 

És ott álltak mind a Hentes körül, kézben 

kéz, 

míg négyrét görbült kereszt támasztotta 

oltáraikat. 

És, óh, dicső Középkor fénylő keresztjei, 

talpaitok nem hagytak mély 

nyomot 

a Szaharában, 

s a homok a nedveket is hamar elnyeli 

mind. 

Még az égő szüzek teste sem képes 

átvilágítani a 

ködösített utat. 

Még egy égő szűz is képtelen 

átvilágítani az 

általad 

ködösített Utat, Atyám... 

És befogott orral masírozva, fittyet hányva az 



égett hússzagra, 

vonultak mind az úton, és 

odahelyezték mind a kardjaikat az  

első, a második, majd a 

harmadik 

antikrisztus színe elé. 

Mondtam, ugye, Józsua: A sötétség erői 

sosem erőszakosak. Csakhogy 

sokkal csábítóbbak annál, mintsem hogy 

vissza tudnád őket utasítani. 

.......................... 

Ööööööööö 

Nem, 

nem ő mondta, hanem 

az 

az úr, aki ott... 

És ha mégsem?! Ha mégsem írta fel még 

Ő 

sem?! Jött a próféta, a köd leszállt, 

Ő 

elment melletted, továbblépett, s a 

fal üresb, 

mint a Köd, mely mögötte áll. 

És Te, Platón, te még várod Godot-t? 

Várod a Messiást? Vagy Buddhát, Jahvet, 

Asmodeust, vagy ki a faszt vársz, 

Platón?! 

És meddig?!!! Meddig jó ez így még neked, Platón? 

A szerteágazó damaszkuszi úton 

merre indulsz tovább? 

............................... 

Leszegte sötét fejét a hétfő, 

s én nem tudtam, hogy Karácsony van. 

Aznap is véreset köhögött a 

péniszem, 

s az utolsó pultnál roskadva elhangzott az utolsó 

szó, mely mondvacsinált 

istenek 

ajkába ragasztja az Élet utolsó roskatag 

fekáliahalmait. 

............... 

Oh, Carmen, kellenek még valakinek is az én festményeim? 

A képletek, a hallucinogén társadalom és a szó 

Mindenható 

ereje egybegyúrja a lét aforizmáinak 

mérhetetlen egyvelegét, s míg 

az ecset elvégezte dolgát, addig rájössz, hogy 

egy krisztus 

is csak a halálnak születik. Te 

sem vagy kivétel... 



De tudnod kell, Józsua, hogy míg 

bélpoklosokat érzel táncolni magad körül, a 

csókom, mely ott szárad a testeden, egy 

bélpoklos csókja, s a tested is csak egy 

bélpoklos teste..., és talán mégis minden 

mindegy már 

 

 

 

EZT MÁR CSAK ÚGY 

 

 

?? 
 

A néma zongora a múltról álmodott 

Egy könnycsepp suttog édesen, 

de mikor felé nyúltam, csak a 

magányomat tudtam megölelni. 

Egyben a múltam magányát, és 

rájöttem, hogy ez az írásgörcs, 

mert az egyetlen szó, mi eszembe jut, hogy 

hiányzol 

 

 

Írásgörcs 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt már csak úgy 
 

Ezt már csak úgy írom ide neked, 

ahogy 

a sóhaj elhal az autódübörgésben, 

ahogy most megértem, 

túl korán indultam Keletre. 

Szenvedélyünk eszeveszett össztüzében tekinteted 

lesújtó csapást mér, s 

a bárd elhallgat. 

Éva ezúttal itt marad. 

Ezt már csak úgy írom ide neked, 

ahogy  

az Éden kitaszítja hulló gyümölcsét, 

s most már csak létezem, ide-oda a pusztában 

nélküled 



 

 

Eight 
 

Ha megfogom a kezed, ne 

mondj semmit 

Tégy úgy, mintha 

élnék 

Csak játszd el, hogy boldog 

vagyok 

A holnap is attól sötét, 

mert szentté tettük a 

tegnapot 

 

 

Ezt már csak úgy 
 

Ezt már csak úgy írom ide neked, 

mint a madár, ki 

letépi égretörő szárnyait. 

Ezt már csak úgy... 

Mint az ember, ki megölte 

agysejtjeit, 

nehogy feltalálja az atombombát. 

 

 

Frusztráció 

(Kurva vagyok) 
 

Impotens vagyok... 

Csak úgy ültem. Csak. Úgy. 

Az ölemben ott volt. Az. 

Fogtam a köntösét. Fogtam. 

És éreztem. Az illatát... 

És éreztem, éreztem, hogy. 

Éreztem, igen, óh igen, igen, 

éreztem. Éreztem a..., éreztem. 

Hogy 

 

 

Minek 
 

Álmomban..................... talán. És 

mégis oly benzinbűzös ez ősi 

talány. Ahogy elgondoltuk 

mindezt a baráttal. Egy utazás. 

És nem érdekel, hogy nem egy- 

forma minden sor, s más. 

Az öreg, hülye néni. Haha. 



Az élet úgyis azzal van tele. 

Mondta, gondozta az anyját. 

Meg, hogy várta, dögöljön már 

meg. És baja volt baján. S azzal 

telt az edény, hogy vér szivárgott 

szegény állat végbelén. Dögölj 

meg, öregasszony, baszd meg. 

Közben a sofőr kavarta a 

kávéját, hogy a feje is köröket 

írt a busz benzinbűzös leprájába. 

Úgy várta. Várta. 

De mit. Mi a faszt várt. 

Szegény. 

Az öreg festő ma este már 

nem a régi legény. 

Azt hiszem, lövést hallottam. 

Boldog vagyok. 

Ma éjjel szabadon alkottam. 

Benzin. 

Boldog szülinapot neked. 

Hehehehe..... 

Ez az, ami nem az 

 

 

N. G. E. 
 

Mágneses a mogyoróm 

meghalok 

menstruációt nyalok 

baszhatom 

ne sírjatok 

 

 

Lágy Sátáni Diadal 
 

Állt az esőben. Táncolt 

az esőben. 

Érezte arcán Isten 

könnyeit. Állt az esőben. 

Tényleg sós. De... 

Ez nem könny. 

Vizelet. 

 

 

A repülő nyulak 
 

Azt mondták, ők a repülő 

nyulak..................?!?!? 

Mondom 

Miért?? 



Mert a nyulak is szeretik a 

füvet. 

Jé! 

Most vagy én vagyok a 

hülye – ami nem 

kizáró tényező –  

vagy nem. 

 

 

Alulról 
 

A kifogások az életre vonatkoztak, 

a darab valójában jó volt. 

 

 

Mottó 
 

Az idő múlásával nem leszünk bölcsebbek, 

csupán megtanulunk értelmesebben nézni. 

 

 

CSEND 

 

 

Regösének 
 

Hollók háza szürke átok 

Hollók bűne száll reátok 

Vézna bárány, kövér rétek 

Hollók bűne szürke vétek 

Szürke vadász, olcsó méreg 

Vékony vessző, vastag kéreg 

Sápadt bárány, tépett, vézna 

Fehér bundám olcsó préda 

 

 

xxyyzz 
 

Egy ember meghal, három 

megszületik, néhányan 

elköltöznek, a szomszéd 

néni cukrot szór a kávé- 

jába. Meghaltam. Nem tudok 

elaludni. 

 

 

Szeptemberi ölelés 
 

Magányomban reszket hiányod 



távoli, csendes szerelem 

sötéten meghúzódom hálóm mélyén 

figyellek 

s alattomban megérintelek 

csendes a vágyódás 

lappangó 

az éhség elviselhetetlen 

kínoz 

alattomos vagy Te is 

ahogy nézel 

ajkaink sötétek 

mint a Pestis 

micsoda bűn, micsoda mennyei bűn 

a szemed mesét suttog 

kárhozat 

 

 

A sivatag 
 

Iszonyú, iszonyú, ahogy rothadok. 

Csönd van, csönd van mindenütt, 

csak a pókok 

sikoltó sejtek a mocskos padlón 

sikoltok 

nevetgélek a csöndben 

meséket mesélek a farkamnak, 

ő csendben figyel 

álomban felböffenő tegnapok 

kecses kis lidércek 

figyeljetek 

nem verseket írok, hanem 

álomban felböffenő tegnapokat, 

kecses kis lidérceket 

csend az élet 

csupán a születés döbbenete 

s a halálos megkönnyebbülés 

mit átjár a dal 

mert nem hallom a hangodat, s nem is 

érdekel 

nem izgat, az öreg vándor 

sír vagy énekel 

beszélgetek a csendben 

Letéptem a függönyt, de csak a 

por kavargott, nem láttam a Napot, 

óh, emberek, a Napot! Elhagyott?! 

Mondd, hogy nem! Mondd, ugye nem? 

Szürke, mocskos szerelem, eső verte, szél 

szaggatta, szürke fejét nem hajthatja 

már ölembe. A pokol csendje vár. Köny- 

nyebbülést? Nem. Csak újabb némaságot 



hoz a halál. 

Szürke szememre szürke pernye száll. 

S elmélázok a csendben 

s felsóhajtok a csendben 

s megdermedek a csendben 

beleordítok a csendbe! 

belesikoltok a csendbe! 

belefetrengek, beleokádok, belerondítok 

a csendbe! 

Ez hogy tetszik, baszd meg?! 

Nem felel. 

Hiszen azért csend. 

Megfeszül a gerincem, tagjaim kifordulnak, 

összecsuklok a sarokban, 

szemem fennakad, nincs lélegzet, 

próbálok hörögni, várom bár a 

visszhangot, de 

NEM! 

Nem felel! A fülébe suttogom lágyan: 

engedjen el... 

Eljő a reggel. Hanyatt fekszem, arccal a 

néma 

Hold felé. Hűlő homlokom hajlatán összegyűl a 

harmat. 

Ő nem moccan, nem néz, nem figyel, csak vár és 

hallgat 

 

 

A végtelen halotti csend 
 

Nem. Csak ez a szó 

És nem számít, mikor, 

hol 

mondták el. Hiszen csak egy 

szó. 

Ott látom magam. 

Egy senki. 

Ki más. 

Ott látom magamat. 

Veled. 

Hát hallgasd. 

Hallgasd. 

Húsz évem minden búját 

és örömét. 

Csak sodródom az árral. 

Más nincs. 

Húsz hurokkal, húsz koronával. 

S számít-e vajon, mi lesz a 

mával neked s nekem, 

mert mit tesz a tűz a 



fával, 

arcod még szűz, 

hát ne várd ki, míg az 

élet kebledre sötét 

koszorút tűz, inkább 

játssz játékot, 

kegyetlent, 

szomorút. 

Tudom. 

Kérges tenyerem mily rút, 

arcom férges, 

s nem vezet erre semmi út. 

Hát fogadd el harcom, s 

feledd a bút, 

mit elmondtam néked, feledd, 

szerelmed pengeként 

lesújt. 

Így éltem minden békét, 

s háborút. 

Ott látom magam. 

Mint várom őt, torz arccal, 

mélán, 

könnyekkel küszködve, 

némán, s bár 

kétkedve hittem el bármit, 

tudom jól, csak egyetlen 

érzés, mi számít, 

a csend 

a végtelen halotti csend. 

________________ 

Sodródtam, sodródtam az árral, 

húsz hurokkal, s húsz koronával. 

 

 

Pax Cannabinae 
 

itt most szó szerint sötét van 

de tényleg! 

eh, elbírod-é hatalmam 

makacs, aggastyán kakas 

vidd innét makacs 

lábnyomod is 

te, átok! 

mindig messzire bemerészkedtünk az 

erdőbe 

szarvasgombát gyűjteni 

nadragulyát 

farkasalma kérgét 

nyílméregbéka mocskos nyálát 

patkánybelet 



gyík mosolyát 

kígyó fogát 

gőte nyelvét 

hetedhét országon túli méreg kell még 

elapadtak a források, kiszikkadtak 

a gyökerek, iszonyú rossz 

álmok, csak 

iszonyú rossz álmok... 
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