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Mert valami kattan

mert egyszer csak valami kattan 
ott valahol belül 
az agyamban 
egy ér megpattan 
és homlokomon lüktet 
mohács és abda 
mint vaslabda 
zuhan rám dézsa 
míg húsát beléjük tömik 
agyam 
tüzes trónja
negyvennyolc márciusa - 
alig egy év és a 
csata
világos és abda 
az őszirózsa: 
ötvenhat előjátéka 
a bajra 
a bajra
börtönre halálra 
don-kanyar tele 
belémfagyott Isten-verte 
negyvennégye 
meddig még meddig 
hullámzik agyam 
vonatok csattogó 
kereke
meddig még meddig 
fekszem eléje
meddig még meddig 
kérdezem tőletek 
meddig még meddig 
sehonnan felelet 
agyam már végtelen 
belefut mindenem 
félelem kegyelem 
álmaim társaim
fölszeg zett tenyerem 
megsebzett életem
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szétrobbant agyamban 
mint magzat a burokban 
lebegek egyes- 
egymagamban 
csak a fejem nő 
feszül 
szememre nehezül 
ott valahol belül 
évszázadok magánya 
pannónia síksága 
meddig még meddig 
kérdezem félénken 
meddig még meddig 
sehonnan felelet

Újvidék, 1985. IV. 22.
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A falak mögött

Időtlenül élek itt, 
madarak és emberek között, 
és szeretném, 
ha a világ zaja 
nem hatolna 
be a falakon keresztül 
a parkba.

(Nem lett volna szabad 
megírnom ezt a verset - 
azóta csak az órát figyelem, 
az órát, a perceket.)

Graz, 1987. VII. 13-22.
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A fejem fölött

A fejem fölött megvillanó ég 
moraja kísér.

Dörög, mikor ébredek, 
és dörög még mindig, 
amikor számot vetni készülök 
az aznapról.

Lehetnek-e még pihentető 
éjjelek, vagy lidérces 
álmaink látomásai gyötörnek 
bennünket 
immáron örökkön-örökké?

Horgos, 1989. VII. 11.
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Vihar jő

Gyülekeznek, 
már régóta gyülekeznek 
a sötét fellegek, 
csak mi nem vettük 
vagy nem akartuk észrevenni. 
Az ordasok, 
a pusztítást előre érezve, 
egyre hagosabban vonítanak, 
sakálok és hiénák 
házaink körül ólálkodnak, 
vinnyogásuk a fejünkre húzott 
takaró alatt is utolér.
Gyülekeznek a sötét fellegek, 
az eddig oly messzinek hitt, 
cikázó villámok 
mind közelebb csapnak le, 
s tudom, nemsokára itt az idő, 
mikor a szélkavarta söpredék 
itt is ablakokat zúz be.
Fecskék fészkeikben összebújnak, 
picinyke bogarak, mezei rágcsálók 
elhúzódnak, s a szarvasok - 
a szarvasok menekülnek. 
Ha tudnak.

Horgos, 1988. IX. 3.
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Éjszaka

kétélű késsel 
fölszeg’zett kézfej 
recsegése agyamban

Horgos, 1988. IX. 14.
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Tudod, kedves

Tudod, kedves, egyre nehezebb 
idők jönnek.
A november eleji kemény 
fagyok előhírnökei a ránk váró télnek. Emlékszel, 
voltak évek, amikor még 
december elején is találtunk 
zöldet, egy-egy dacos virágot, 
most meg délben is alig 
enged föl a fagy.
Pedig azt gondoltuk, szép, hosszú 
őszünk lesz, hiszen a fecskék, 
fecskéink, a többiek távozása 
után még hetekig itthon maradtak. 
Már aggódtam miattuk, 
mi lesz velük a télen, hogyan 
viselhetném gondjukat?
Aztán egy sötétedő délután nem 
jöttek vissza.
Hinnünk kell: Afrikába röpültek. 
Tudod, kedves, egyre nehezebb 
idők jönnek.

Horgos, 1988. XI. 8.
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Megítélten

Már tudom:
tőletek segítséget,
tőlük kegyelmet
nem kapok.

Horgos, 1988. VI. 24.
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Ünnepek táján

Legalább ilyenkor, az ünnepek táján jó lenne hinni a békében, hogy 
minden ember egyszer emberhez méltó életet élhet, nem kell éhen halnia 
az utca kövén, vagy nem fogják agyonverni éppen az utca kövével. Fe
lejteni kellene, hogyan törik el kővel a katonák foglyuk kezét, és azt is, 
ahogy halántékához szorított pisztollyal lövik keresztül a fejét. - És a spric
celő vérsugárt.

Hinni kellene, nem lesznek börtönök, ahol ember az embert holtra 
verheti, csupán azért, mert a másik nem úgy gondolkozik, mint ő. Re
mélni kellene, nem lesznek fölzörgetett éjjelek és szétrettentett álmok, 
mert a téli éjszaka csöndjét a kutya ugatása veri föl. Bízni kellene, nem 
lesznek gyerekek, akik apjukat a börtönben nem látogathatják, asszo
nyok, akik évtizedeket várnak remény és reménytelenség között vergőd
ve, és nem lesznek férfiak, akiknek sebeit őreik levizelhetik.

Hinni kellene: a halottakat nyugodni, az élőket élni hagyják, a taní
tókat tanítani, a költőket írni, a fecskéket röpülni. Nem lesznek savas 
esők, sugárfertőzött szarvasok és agydaganatok. Nem lesznek fölfújódott 
halak, elmocsarasodott kutak és kétfejű borjak. És nem lesznek elégetett 
könyvek, áruló csókok és megvakított gyerekek. Nem törnek be újra ko
ponyák és kirakatok. Nem lesznek bitófák és újratemetések.

Hinni kellene, lelkünket fölkészítve az öröm befogadására: azért va
gyunk, mert van valami értelme annak, hogy vagyunk, a világban meg, 
hogy valahol otthon legyünk benne, ne hánykolódva, szelek járásától 
függően ide- vagy odacsapva. Hinni kellene, van otthonunk, és van még 
ünnepünk, ami a tiéd is, meg az enyém is, és te is oda tartozol, ahova 
ő is és én is.

És vannak még szavak, sértetlenek, gondolatok, épek, és van még 
egy nyelv, egy zene, egy történet, amibe kapaszkodni lehet. Tudni kellene, 
hol a helyünk, honnan jövünk, és hova tartunk. Érezni kellene, nem va
gyunk egyedül ebben a nagy fölbolydulásban, s jó lenne hinni, nem 
mások ítélkeznek fölöttünk.

Legalább remélni kellene, vannak még, kik értik a szavakat, és na
gyon kellene hinnünk benne, hogy jönnek majd új nemzedékek, akik 
akarják érteni a szavakat.

Föl kellene melegednünk a sárga lángok fénye mellett, mert ugye - 
ünnepek jönnek?

Horgos, 1989. XII. 25.
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Éjszaka macskákkal

A boltív alatt kilenc 
macska az éjszakában.

(szétfolynak a 
magunkkal

hozott képek
és csak a

novemberi
ködökre

emlékeztető
nyirkos

csepegő
körvonalak 

maradnak)

Gyula, 1989. VII. 22-24.
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Repedések közül

a meghasadt falat csak 
a pókok hálója tartja, 
fönnakad-e benne egy-egy 
lemálló gondolat,

vagy csak a vakolat alatt
tenyésző apró férgek, bogarak 
piszka hull a repedések
közül, feketén és szemcsésen?

Horgos, 1989. VI. 1.
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Cinizmusok
a kisebbségekért

Egész falvakat, 
vagy csak 
a falakat lerombolni. 
Népeket nyíltan 
eltörölni, 
másokat 
nyelvüktől apránként 
megfosztva 
beolvasztani.

Horgos, 1988. VI. 26.
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Egy szögén végvári vitéjz panaszolkodásai

Nagy-jó Uram, dicső Kerálom! 
itt a végekön, ahun élők, 
meg köllött tanúnom, nincsen lélök, 
azkire száméjthatok.
Nincsen baj- es fegyvertárs, 
és Te, Jóuram-Kerálom messze vagy. 
Bátoréjtó szókat csak ama Fönnti Clrtól 
nyerhetők, de födi halandó segéjtségömre 
nem sijet gaz tartarok és mindönféle más 
pagányok elleni harcba.
Kinyerés pajtásom, egyalom-béli cimborám ki vót, 
mind e’hagyott, es csak magam hadakozok.
Kutyafejú gaz tartarok tengörnyi serege 
ha ellep, tudom, asszonyom és házom mögvédeni 
nem tudom. Ha hinni tudnám, a mindönt 
ellepő hullám ellen gátot emő’hetünk, rögvest 
segödelmedre sijetnék. De ennen már csak aztat 
vélöm: elvégeztetött.

Horgos, 1988. XII. 3.
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„Békehírt ararátlanul”
Sütő Andrásnak a Vajdaságból

Mint ama madár a bárkából fölröppenve, hozna békehírt Sütő Andás 
is a Havasok közül, de nem hozhat, mert tudjuk: újra puskák és kések 
dolgoznak, a kukoricásokban bomló hullákra lelnek, visszatoloncolt me
nekülteket puskatussal félholtra vernek.

„Engedjétek hozzám jönni a szavakat” - szavak: otthon, család, béke, 
ember, Nap, kalász, kenyér, patak. Szavak - fogyó, csonkuló, kihaló sza
vak, fogyó, csonkuló, kihaló emberek. A pusztításnak több formája lehet, 
a veszélyesebb mindig a cinikus, a sunyi, az alattomos, amikor fokról 
fokra, észrevétlenül fosztanak meg egy népet ön- és nemzettudatától. 
Fájdalmasabbnak tűnik a látható irtás, gyógyíthatatlan a surranó rom
bolás. Összeszorul a szív a fölszántott temetők láttán, ijedten dobban 
egy fölszámolt iskola hallatán.

Az anyanyelv szavai: apránként hagynak el bennünket. A meglévők 
egyre kopottabbak lesznek, és újakat (régieket, ősiket, életadókat) nem 
engednek hozzánk. - Engedéjétek hozzám jönni a szavakat! Engedjétek 
hozzánk jönni a szavakat. - Visszhangtalan sikoly a növekvő éjszakába.

... „az lett lehető, ami lehetetlen”. A mi madarunk lábából már régóta 
szivárog a vér. És csak gubbaszt fészkén. A halálra gondol. Most már 
szépnek tűnik a fájó emlék, az az idő, amikor minden egyes szárnycsa
pásra belenyilallt a fájdalom. De repülhetett, fönn szárnyalhatott a lég
ben, hatalmas sasokkal, óriás griffmadarakkal mérhette magát, és a vég
telennel, a térrel és a léggel... A lövés rég eldördült, s a madár röpült, 
tán még énekelt is, mert, habár lelke legmélyén érezte, a kapott seb 
halálos, hinni akart a lehetőben. Röpült a madár, vitte a jóságos szél, s 
mint megannyi csillag, hulltak a vércsöppek. És csak azért is: énekelni, 
mindennel szembefordulni, röpülni, röpülni!

Lehetővé lett a lehetetlen - az eget már-már egészen feledve, tolláit 
borzolva fészkében remeg a madár.

... „a fönti ég süket” - mindig is az volt. Szólni csak azok szólhattak, 
akik maguk is fölemelkedhettek. Számukra nem volt süket. Mert hasonló 
volt hozzájuk. Eggyé lett velük. A szürke gém még szárnyaiban hordozza 
a valaha volt lebegést, de kitaszíttatott. Pusztulásra ítéltetett. Segélykérő 
jajkiáltásait nem hallja az ég. A nádasban megbújva, mint ősei évezredek 
óta, csak emlékeinek él, csak emlékeiből táplálkozik. Lábában a zsom- 
békok simogatása, tollai közt pihés madárkái, szárnyaiban az eső, sze
mében az ég darabkája - és az elrendeltetett zuhanás. A fegyver dörre
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nését nem hallotta, a golyó süvöltését nem észlelte, csak a lábát égető 
fájdalmat, a szívébe karmoló rémületet.

„Mert lehet szóló száj végül a seb?” - Igen, dadogó, elcsukló hangon 
könyöröghet segítségért.

Horgos, 1989. V. 24.
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Jóságos zivatar után

Langyos sárban lenne jó 
újra tocsogni, hagyni, 
hogy ujjaim között halkan 
fröccsenjen, mint holmi 
parányi bugyor, a Föld 
magjának melegét adva...

Felhők között föltűnő 
Napba nézni lenne jó, 
és még nem tudni, az 
alkonyati napban a szemük 
világát hamarosan elveszítők 
merengnek el a Világ dolgán...

Az eső, a föld, a levegő 
szagát és a megázott széna 
illatát érezni volna jó, 
bízni a fecskékben, kutyák 
szemében, hinni a megsebzett 
diófa termésében.

Horgos, 1989. 11. 16.
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Tűz, fény, szavak

Most kellene a tűz, 
a sárgafényú, melengető tűz.

Most kellene a fény, 
az útmutató, sárgalángú fény.

Most kellene szobák melege, 
az alom szaga és kutyák tekintete.

Szavak kellenének, ősrégi szavak, 
amik megóvhatnának bennünket.

S hogy végül is mi marad?
... talán egy tétova mozdulat.

Horgos, 1988. XII. 29.
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Katalinnak

Menekülő szarvasok nyomában 
futnék én is veled... 
Istenem, hol van már 
az az idő, amikor még 
voltak holnapok.
Lét-bizonytalanságunkat megosztva 
szerettünk és feledtünk 
földön, vízben és néha talán 
még a légben is, - 
fogyó remények közepette 
egy-egy boldog pillanat. 
Termékenyítő szó több már 
nem lehet - 
vészterhes felhők közt járunk, 
kedvesem.

Horgos, 1988. IX. 11.
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A februári ég ellen

Szemedben keresem közös múltunk emlékeit, 
a júliusi hajnalt, amit ketten leltünk meg: te és én; 
a vasárnapi reggelt, amikor be kellett járnom 
a kanizsai piacot, hogy éjszakánk súlyával 
magammal vigyem a kinti világ könnyedségét.

Megbolydult világról beszéltünk, s autónk ablakán 
kicsinyke bogarak koppanása nyomán csíkokban folyt a vér,
- te ugye minden apró állatot sajnálsz? - mondtad, 
és én hirtelen nem is tudtam, jövőnk koppan-é
az autó üvegén, vagy kicsinyke bogarak robbannak szét.

A Balaton-parti kisváros délutáni nyüzsgésében álltunk 
összeölelkezve az utca közepén,
- Apu, ezek szerelmesek? - Nem, kisfiam, ezek hülyék - 
hangzott az ítélet egy agusztusi délután Siófokának kövezetén, 
majd sült halat vacsoráztunk, jófajta borokat ittunk,
és szerettük egymást az éjszaka csöndjén.

Szemedben keresem közös múltunk emlékeit, 
de benne most csak a februári ég színvak szürkesége, 
magamhoz szorítlak, ... és jó lenne tudni, mikor nem leszünk 
mindketten annyira fáradtak.

Horgos, 1989. III. 2.
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Születésnapi elégia

A szoba - 
valamikor biztonságos, 
meleg félhomályt adott.
Ma: hideg, 
pedig május van.

Május.
Elmúlt a tél.
Tavasz nem volt.
Elmaradt.
Elmaradt, eltűnt, 
talán elveszett.

Mint az ünnepek.
Réges-régi ünnepek - 
karácsonykor hó, 
szombat délutánonként 
béke, - 
és nagy, 
kerek kenyerek.

Mindennél jobban 
szerettem a kenyeret. 
Csak úgy, magában. 
Néha sót szórtam rá.

És mondá:
„Ti vagytok a földnek sója.” 
És a szó, 
az ige.

A szó?
Az ige?
(Jgyan kinek? 
(Ggyan kinek?)

Horgos, 1988. VI. 14.
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Csonka fohász

Csak átvészelni ezeket az időket, 
és megmaradni becsületesnek...

Nézem a kukoricaszár ökröcskét 
és lovacskát, a nádvázú papírsárkányt 
és őszülő pulikutyám.
Belém kapaszkodnak.
Futnék, nem engednek.
Beléjük kapaszkodom én is.

Horgos, 1988. X. 10.
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május

megindulnak 
a füvek 

fák 
vizek 

az élet ágain 
új rügyek 

a földben 
milliónyi élet 

benned és bennem 
miért 

veszett ki a lélek 
az egek 

szétszórják áldott 
terhüket 

a kemény szelek 
mostanra megszelídülnek 

újra lesz értelme 
a miértnek 
de benned 
(benned) 

miért 
miért veszett ki a lélek 

odvas fákban 
mozognak a lárvák 

fehér kis kukacok 
apró bogárkák 

folyóknak sodrása partokat szakít 
zöldellő olajág 

vétkeket 
enyhít 

szavak jóságától 
vadak 

megbékélnek 
vajon

benned és bennem és benned és bennem 
és benned és bennem 

miért veszett
ki 

a lélek
Horgos, 1989. XI. 9.
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Véres advent

Amit értetek tehetek, 
innen, alig száz 
kilométerre tőletek, hogy 
üzenek, 

üzenek, hogy 
nem feledem a sortüzet, 
a lánctalpakat és a pillanatnyi 
csöndet, majd a jajveszékelést 
és az eltitkolt könnyeket.

Hullamáglyák égnek alig 
száz kilométerre innen, és a 
tömegsírokban vajon van-e mész? 
Az utca kövére ráfagyott-e a 
vér, vagy eső mosta bele 
a szennycsatornák erezetébe? 
És mi maradt a testből, 
amin lánctalpas gázolt keresztül? 
Magzat együtt halt-e 
anyjával, és hallotta-e 
a gránátok becsapódását?

Vagy ez az egész csak lidércnyomás,

az, aminek soha 
m 
e 
g 
t 
ö 
r 

nem szabad 
t 
é 
n 
n 
i 
e 
?

Horgos, 1989. XII. 18-21.
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Mondják, elmúlt a tél

Mondják, elmúlt a tél.
Véget ért az év
Legnehezebb része,
Melytől rettegnek öreg anyókák.

Mondják, elmúlt a tél,
Nem zajlik már
Tiszán a jég,
Legföljebb ha szelek

Csapnak az arcodba.
Mondják, elmúlt a tél, 
De mondd, mindez mit ér?

Mondják, elmúlt a tél,
De a mondott szó
Mit ér? Vajon mit ér?

Kanizsa, 1991. márc. 18.-ápr. 18.
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Púpjaink - dombok

Időnként dombok mellett 
visz az utam.
Mondják, még a török 
előtt kerültek ide.
Mindig is izgattak - 
titkukat akartam megfejteni. 
Ma már tudom: 
hogy vannak, maga a titok.

Körülöttük koponyákat és más, 
emberi csontokat találtak.
Egyszer én is egy madár 
fűvel benőtt teljes csontvázára 
bukkantam a béke egyik 
nyarának délutánján.
A csontokon hangyák és más, 
apró bogárkák futkostak.

A képet, és még sok mást 
jó lenne magunkban rögzíteni. - 
Nem volna szabad felejteni 
az illatokat, az ízeket, a hangokat. 
A tölgyfát és a kiégett kígyófát. 
Meg a meggörnyedt vadkörtét sem, 
mely termést soha nem 
hozott. Csak élt, és talán 
élhet (élhetünk?) még.

Időnként dombok mellett visz el 
az utam. Éjszakánként apró lángok 
lobbannak rajtuk, a ködös hajnalokon 
sóhaj száll föl belőlük. Mondják, 
még a török előtt kerültek ide.

Kanizsa, 1991. 111. 7.
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Levél barátomnak a bujdosásba
L. I.-nak

A Tisza mentén vajon hány házban 
gyűlt gyertya a Kisded jászla mellett, 
és hány házban gyújtottak gyertyát, 
hogy visszatérjetek?
Mondd, barátom és vérem a bujdosásban, 
mondd, az útra mit vittél magaddal 
a Tsza mellől? Hallod-e az aprócska 
falu riadt emlékezetét a XX. század pribékjeinek 
vissza-visszatéréséről, és a város döbbent csendjét 
az összeterelt hajnalokon?
Hallod-e még a tompa robajokat, ahogy Napnyugat 
felől begurulnak udvarainkba, és 
hallod-e a szüntelen harangzúgást, ami kitölti 
csöndjeinket?
Vitted-e magaddal a semmiből-sárból kinőtt szavakat, 
öregapáink meg ükapáink szavait, akik most 
újra döbbenten nézik onnan föntről ezt a 
mérhetetlen szenvedést és pusztítást, nézik az 
elkormosodott falvakat és a kétségbeesett barmokat, 
bütykös ujjaikkal szemeiket dörzsölik, és hosszú, 
bozontos bajszukat rágják.
Veled van-e, mondd, ez a megkopott táj, 
a mindenkori kiserdő, és külön-külön: a fák? 
Benned vannak-e az aratások és a temetések, 
(midőn az ég és föld meg fognak indulni...) 
a széna illata és az október végi füst szaga?
Cltadon kísér-e kutyák tekintete, és óv-e, 
ó, mondd, barátom és vérem a bujdosásban, 
óv-e, óvnak-e esőben-szélben, viharban és égszakadásban 
öreganyáink fekete szoknyái?

Majd ha egyszer parttalan óceán szikláin üldögélünk, 
annak a víznek is az lesz a hangja - az, ami 
a Tiszáé.

Karácsonytájt, 1991. 
Kanizsa
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Ev-vég-táji sorok anno 1991

Mit ér az ember, ha...

mit ér az ember, ha...
mit is?
egy golyót, talán egy egész tárat, 
kötelet és - földet rája

előtte még lehet:
megalázni, megkínozni, 
szétszaggatni és bevagdosni 
élő sebét - megköpködni

Élő seb

Láttad az élő sebnek
beforrott helyét -
az ő szívén volt, 
rajta ma penész.

Ma

Ma eső esett -
nem is esett: csak szitált, 
nem űzve el
a mindennapok gondját-baját.

Mindennapok

Mindennapjaink tele félelemmel, 
melyből ha egy kisfiú 
szelíd tekintete 
kivezetne.
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Ki vezetne?

ki vezetne bennünket a pusztaságban
ki vezet el bennünket a pusztulásba 

menni kéne hangok
után

jó próféták szava után
keresni a forrásvizet, szarvasoknak búvóhelyet

Búvóhely

oltalmam nálad talán megtaláltam 
ki egyetlen vagy ki talán mind vagy

Vagy

vagyok aki vagyok - 
mondá egykoron az 
aki volt és aki van

És aki van

és aki van csak úgy
hogy van, nem mitha akarná, 
csak éppen hogy van

Kanizsa
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Karácsony - útmutató

Karácsonyhoz csak tisztán, megtisztultan volna szabad közelednünk. 
Karácsony az ünnep, a mindannyiunkban rejtőzködő gyerekkor ünnepe, 
az évtizedek szűrőjén fehérre, és illatosra tisztult ünnepé, ami után vá
gyakozunk, amit újra megtalálni, meglelni, magunkba melengetni sze
retnénk. Karácsony nélkül nincs gyerekkor, és fordítva: gyerekkor nélkül 
sincs Karácsony. (Igen, így nagybetűsen, mert Karácsony csak egy van, 
ami visszatér, rejtőzködik, elmarad, majd újra visszatér, csilingelve, hó
hullásban, békével a szívekben, Weöres Sándor ejmélyből fölzengő, 
csinglingling-száncsengőjéyel, földobbanó két nagy lovával, csöndzsák
jával és a békével, ami az Ünnepből és a versből árad felénk.)

Karácsonyra készülni kell. Szertartásosan, apránként. Földíszíteni lel
künket az Öröm befogadására. Még ha pillanatokig tart, akkor is. Öröm
re, békére, szeretette. Újra kell tanulnunk ezeket az érzéseket, meg kell 
találnunk jelentésüket, igazi értelmüket. Lelkűnkbe kell befogadnunk 
őket. Alázattal és nyitottan. Öröm, béke, szeretet. Mennyire megtépázott 
szavak, kiforgatott, meggyalázott jelentések. Évszázadok hazugságai, fél
remagyarázott tartalmak homályosítják el jelentésüket, s most ott tar
tunk, vagy magunkévá tesszük újra a Karácsony alapeszméjében is meg
található gondolatokat, vagy eltűnünk, kiveszünk.

Készüljünk Karácsonyra, értsük meg misztériumát, hogy „az Ige testté 
lön”, az következett be, amire oly régóta vártunk - megbékélés kezdete 
Isten és ember között, mert egyszülött Fiát közénk küldte, hogy az taní
tásával megmutassa az egyetlen járható utat: a béke és a szeretet útját.

Most, amikor létünk már-már végveszélybe került, bele kell kapasz
kodnunk mindenbe, ami megtarthat, fönntarthat bennünket. Kapaszko
dók az ünnepek is, mert gyerekkorunk világát hozzák magukkal, azokat 
az éveket, amikor még minden végtelennek tűnt, amikor még nem kellett 
gondolkodni egy-egy szón, nem kellett odafigyelni minden egyes mon
datra, hogy helyesen építsük föl, magától jött, magától értetődő volt min
den. Azt a kort idézik az ünnepek, amikor még anyánk szava volt az 
irányadó, és ő szavait évszázadok, talán évezredek mélyéről hozta ma
gával, adta tovább biztosan, nekünk, akik már csak dadogón, zagyván 
használjuk, ha egyátalán használjuk; és vajon lesz-e, akinek továbbad
juk? Ha lesz is, az a nyelv már nem az anyanyelv lesz, hanem egy meg
csonkított, összekevert, romokban heverő építmény, amin egyre több az 
idegen gyom, s mint az összedőlt tanyákat a gaz, úgy lepi el az emlék
nyelvet is egy másik, alattomosan, észrevétlenül teijeszkedő nyelv, és 
gyerekeink majd csak néhány konok, félbolondnak tartott öregtől hall
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hatják azokat a szavakat, amiket nagyszüleik még magabiztosan hasz
náltak és értettek.

Segíthetnek az ünnepek, mert olyankor újra közelebb kerülünk egy
máshoz, s ha közelebb vagyunk, halkabban is beszélhetünk, mert igazán 
a halk, csöndes beszédet értjük, nem a kiabálót, a türelmetlent. Közelebb 
hajolunk egymáshoz, talán meg is érintjük egymást, talán meg is értjük 
egymást. Karácsony, és az ünnepek: összetartanak. Mert az ember nem 
tud meglenni egyedül. Hogy igazán éljen, értelmet találjon létének, tar
toznia kell valakihez. Családhoz, néphez, kötődnie kultúrához, hagyo
mányokhoz. A vallás: hagyomány is. Eleinktől kaptuk, sokszor semmi 
mást nem tudtak adni, csak a hitet, mert semmijük nem maradt (a tatárok 
miatt, a törökök miatt, a Habsburgok miatt, a...).

Karácsony a legszebb ünnepünk. S minden kísérlet, amely vallásos
ságától megfosztani akarja - meddő próbálkozás, mert elsősorban val
lási, s csak aztán családi vagy akár állami ünnep. Jézus születése nélkül 
nem lehetne Karácsony sem. (Véleményem szerint az ősi, pogánynak 
nevezett téli napfordulón tartott ünnepségekben is tulajdonképpen az 
emberiség a Megváltó születésére készült, előre látta annak az eljövetelét, 
akinek a föltámadását a tavaszi napforduló ünnepei jelezték, s a keresz
tény világ Húsvétként tisztel.)

Jézus születése, mint egész későbbi élete példaadó: habár királyként 
várják és tisztelik, megváltót jósolnak személyében a próféták, ő a sze
gények világát választja megtestesülése színhelyéül. Pásztorok köszöntik, 
jószágok melengetik. Semmi pompa, semmi dísz, csupán egy csillag 
(egy üstökös), amely elvezeti a Három Királyokat a Kisdedhez, s egy an
gyal jelenése, aki a pásztoroknak tudtára adja a Születést.

Nekünk is így, pompa és külsőségek nélkül kellene élnünk, és mun
kálkodnunk a hétköznapok sorában képességeinkhez mérten jól, hogy 
az ünnep ritka pillanataiban igazán érezni és megérteni tudjuk a munka 
értelmét, s hogy minden dolgos napunkkal lélekben az Ünnep eljövete
lére készülve tudjuk: Karácsony értünk van, mi pedig egymásért vagyunk, 
s ha sikerül békével és szeretettel kitölteni életünket, akkor sokkal na
gyobb esélyünk lesz a megmaradásra is.

Horgos, 1989. dec.
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Belefagyunk a nyár forróságába

Öthónapos lányom mellettem 
az ágyban - vajon Ágnes 
miről álmodik, ha éjjelente 
fölsír? Évmilliók félelmeit 
hozza magával, vagy minden
napjaink tragédiájának hullámai 
jutnak el tudatába hangunk, 
tekintetünk közege által?

Belefagyunk a nyár forróságába.

Tengerről álmodik-e, hatalmas, 
hömpölygő óceánról, ahonnan 
érkezett, és ahova érkezünk, 
a vízről, melyből lángoszlop 
emelkedik ki? (Vagy talán csak 
apró lángnyelvek, kékes, vöröses 
föllobbanó tüzek.)

Belefagyunk a nyár forróságába.

Hányszor álmodja a zuhanást 
arról a fáról, abba a szakadékba, 
abba a semmibe. (A fa ága 
mélységes-mély szakadék fölé 
hajol. A semmi a minden. 
A minden a semmi.)

Belefagyunk a nyár forróságába.

Kanizsa, 1992. Vili. 3.
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Istenről, hazáról, szerelemről
Jung Károlynak

(Kiálltál a kanizsai moziterem színpadára, 
s jó rétori hanghordozással elmondtad: 
a te verseid nem útközben keletkeznek, 
jól átgondoltak, hosszas tépelődést hordoznak magunkban, 
és szólnak Istenről, hazáról, szerelemről.)

Ő a kezdet és a vég - az alfa és az ómega. 
Ó az egy és a három - az oszthatatlan és az osztható. 
A rejtőzködő és a bennünk bujdosó 
gyarló és nemes, a dölyfös és a kegyes.
O az, kit gránát tép szét és az is Ő, 
ki még világra sem jött, s már nem is élő. 
Bennünk van Ő, mindannyiunkban - jókban és gyarlókban, 
a hóhérban éppúgy, mint áldozatában.
De benne rejtőzködik Ő minden fűben, fában és állatban, 
kutyánk tekintetében és szarvasok riadásában.
Az áldozati bárány torkát elmetszik, és vigyáznak, 
csontja ne törjék - ott van Ó a bárány utolsó sikolyában. 
Diófák leveleiben, hatalmas tölgyek koronájában - 
amíg lesznek, megtalálod Őt.
Mert Ő a kezdet és a vég - az alfa és az ómega. 
Ő a minden - Ő a semmi.

A Duna és a Tisza köze - hazánk ennyi.
Mint jó asszonyod combja, úgy ölel a két folyó - 
és rejt majd földje magába, mint jó asszonyod öle. 
A két ősi folyam között szakad ránk az ég, 
kiknek ősei közt nincs tudós, próféta, hadvezér. 
Elődeink parasztok, kubikosok, hajósok és betyárok, 
mint ama lorteli Ignác, Veszelka Imre vagy 
a nevezetes Rúzsa Sándor. Őseink közt nincs 
tudós, nincs próféta és hadvezér - elvétve 
pap, kántor és tanító. (Egyiküket épp a 
napokban temették.) De ha kérdenéd az adorjáni, 
martonosi vagy ludasi összeaszott nénikét, ő választ 
adna gyötrő kérdésedre: honnan jössz, ki vagy, és merre 
mész?

41



Hazánk az ég, és hazánk a föld, a tűz, a víz és a lég - 
a Duna és a Tisza köze - mint jó asszonyod öle. 
Járják a hajósok a Dunát és a Tiszát - bennük emberi 
és állati hullák. Járják a hajósok a Dunát és 
a Tiszát - az ötven év, talán még annyi se - 
hány ezer sorsot mosott egybe? Jégen a lék, 
bennünk a tér, mi üresen tátongott másfél emberöltőn 
át, emberi lelkekért kiált. Érettük, kiket 
halálukban tagadtunk meg, mintha rablógyilkosok lettek 
volna. Érettük, kiket úgy sodort a Tisza vize, mint nyaranként 
a haltetemeket már évek óta. Hazánk az ég, és hazánk 
a föld, ott ahol e kettő egybe ér - égbe a föld és 
földbe az ég - ott akarod szedni az ezredév termését: 
a szőlőt, a búzát, de: a szamártövist és a repkenyét. 
Hazánk az ég, és hazánk a föld, mi rejt magában 
ezer csodát - tücsköt, bogarat és lyukas koponyát, 
megtört csontokat, földdel teli tüdőt - és töviskoronát. 
Hazánk a tűz, és hazánk a víz, hazánk a szél és hazánk a lég. 
(De nem a forró, déli szél, mi fölkapott és szétszórt 
bennünket a négy égtáj felé, hanem a kemény, süvöltő 
északi, ami tábortüzek füstjét és lovak dobbanását hozza 
felénk, évszázadok mélyéből.) 
Hazánk a tűz, és hazánk a víz, a lassú, vén komodor - 
kölykei vagyunk a Tisza két partján.

És akkor megállt az idő is a folyó fölött, az idő, 
mely addig csak bennünk folyt, de attól kezdve 
benne is, szerelmünk gyümölcsében, megállt egy 
pillanatra, a teremtés pillanatára, hogy benne elölről 
kezdődjön minden, a sejttől a csillagokig, hogy benne 
is megfoganjon mindaz, ami benned és bennem, 
mindaz, ami csak kettőnkben együtt van, volt és lesz. 
Kettőnk szerelme az élet, ami életet volt képes adni, 
életet, mi továbbéltet majd bennünket is, téged és engem.

Kanizsa, 1992. november-december
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Öregasszonyok

Bennem élnek fekete ruháikban, amint a májusi litániára tipegnek, 
vagy térdig érő hóban az éjféli misére. Nemcsak sötét, hosszú szoknyáik, 
de jellegzetes öreg szaguk is érzem, a naftalin, a szegénység és a megélt 
élet nehéz szagát. Kezükön az elvékonyodott bőr alatt átkéklenek az erek, 
amint olvasóikat morzsolják, magukban egy-egy imát mondva mind
annyiunkért, bűnösökért.

Az ő kéréseik meghallgatásra találnak, mert ők tiszták, megtisztultak, 
mint a csöppnyi gyermekek, a kicsi, fehér ruhás lánykák. Öregasszonyok 
és kislányok - életünk tartóoszlopai, amire az otthon épül, mindannyiunk 
otthona.

Ráncos arcuk, mint a fölszántott föld, amit egész életükben dédel
gettek, mert tőle függött az élet, hogy lesz-e kenyér a fölsejlő életek táp
lálására. A baracklekváros kenyerek a nyárhoz tartoznak, mint a szürke 
fejkendők. A dió, a méz, a fekete, papírral bélelt kendőkkel: a télhez, az 
ünnepekhez. A könnyű cipők a tavaszi sétákhoz, gyerekkorom legrégibb 
emlékeihez. Az őszi esőben pedig újra jönnek azok, töpörödötten, meg
bukva, aprókat lépve, mindazok az öregasszonyok, akik évszázadok óta, 
vagy akár évek, napok óta nincsenek már. Felsejlenek a szitáló ködben, 
aztán eltűnnek. Máskor idejönnek hozzám, megérintenek, és én hallom 
hangjukat, amint ezer éve óvják fiaikat és lányaikat, déd- és ükunokáikat, 
könyörögnek esőért és beérő búzaföldért, imádságot mondanak a bé
kéért, karjaikba zárnának mindannyiunkat háborútól és más veszede
lemtől őrizve az életre, és az életnek, magukat föláldozva a halálnak.

Igazán magukba zárkózni csak ők tudnak, a mindig fejkendőt viselő, 
falusi öregasszonyok. Ók tudják megérteni a fák rezdüléseit, megőszült 
kutyák ragaszkodását és a templomok csöndjét. Ők azok, akik tudják, 
mit jelent rettegni a holnaptól, amikor jószágok félelmükben bőgnek, 
kört alakítva, fejüket a birkák összedugják, és egész testükben reszket
nek, az égre bűzlő füsttel kevert jajveszékelés száll, s már csak a remény 
marad, vagy még az sem. Ők tudják, mit jelent megfagyni Szibéria te
lében, megbújni szénakazlakban, amiket aztán rájuk gyújtanak a hősök
nek nevezett gazemberek, és tudják, mit jelent évtizedeket várni valakire, 
akinek a csontjait is szétszórta a szél.

A hangjukban benne van mindaz, ami után mi már csak vágyódunk, 
mert ők még tudták, melyik szó mire való, s a szavakat hogyan és mikor 
kell kimondani. Soha nem tévedtek, és ők azok, akikben még ma is 
megbízhatunk, akikhez bármikor fordulhatunk eligazításért, a jó út meg
éléséért, hogy ne keverjük össze szavainkat, s mindegyiket az őt meg
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illető helyen és módon használjuk, se alábecsülve, se túlértékelve jelen
tésüket, tartalmukat. Bizonytalan, dadogó létünknek támaszai, tévelygő 
valóságunknak biztos pontjai, akikhez meg kell találni az utat, mert már 
csak ők menthetnek meg bennünket a végső megsemmisüléstől.

Fejkendőik alatt ott a kontyba kötött, befonott haj. Esténként úgy 
térnek nyugovóra, hogy nem tudják, megérik-e a holnapot. Elalvás előtt 
könnyű halált remélnek, az övéiknek békességet, azoknak meg, akikhez 
egyre közelebb kerülünk, könnyű szemfödelet és nyugalmat.

Mi pedig soha nem bocsáthatjuk meg magunknak, ha közülük egyet 
is nem segítettünk föl az utca kövéről, vagy ha, akár a haláltól megbor
zadva, nem fogtuk kezüket az alkonyi félhomályban, megkönnyítendő 
nekik a mindannyiunkra váró pillanatot.

Horgos, 1989. V. 27.
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Csak elmondani szeretném

Nem kegyelmet kérek, 
mert tudom, tőletek 
úgysem kapok, csak 
elmondani szeretném, 
ha innen elűztök, 
többé nem lesz otthonom. 
Az otthonom: ez a meg
kopott táj: a Kiskaszáló, 
a park és a kiserdei fák. 
Nektek, tudom, újabb meghódított 
területnél többet nem jelent, 
itt nincsenek hegyek, szurdokok, 
csak a sík, és valahol, nagyon- 
nagyon messze az ív, ahol 
a föld az éghez ér.
Nincs semmi, csak szántók és mezők, 
egy-két dombocska sárga, csenevész 
fűvel borítva, nincs semmi, de 
mégis minden itt van, ami 
az enyém: a gyerekkor, a téli 
ünnepek szobamelege, az iskola 
és a vakáció, kutyám és 
a kamrába fészkelő fecskék, 
a Göncöl hét csillaga és a 
ház fölött a Tejút.
Nincs semmi, csak megperzselt fű, 
az udvarban egy diófa, és 
emberek, egyre kevesebben, kiknek 
minden szavát értem - 
ők is hozzám tartoznak, 
én is hozzájuk tartozom, 
és ha innen elűztök...
Ha innen elűztök, még 
gyökértelenebbül hánykódom 
ebben a megbolydult világban, 
nemcsak haza, de már 
otthon nélkül is, mert 
otthona csak egy van az 
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embernek, ahogy anyanyelve, 
szülei és népe.

Gyökeret verni, tudom, lehet, 
s ha a kényszer hozza, kell is 
másutt a világban, 
de ha innen elűztök, 
többé nem lesz otthonom.

Horgos, 1988. Vili. 5.
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Emlék Boszniából
Anno 1992

A vagonokkal kezdődött. - 
Hiszen azokkal kezdődik mindig. 
Előbb csak emlegetik őket, 
aztán útnak indítják az első, a második, 
a századik, az ezredik szerelvényt. 
A vagonokkal kezdődött. 
Marhavagonokkal. 
Emberek ezreit rakták újra vagonokba 
- bevagonírozás -, 
szerencsétlen, szegény ördögöket, akiknek 
legnagyobb vétke, hogy éltek, és hogy 
ott éltek. Most mondjam? Asszonyok, 
csecsszopók és karonülők, öregek, kendős, 
időtlen anyókák, meggörnyedt apókák. 
Anyóka és apóka - még melegséget 
is sugározhatnának e szavak, ha 
nem tudnánk, tűző napon, forróságban 
indították útnak a vagonokat, 
és az anyókák és az apókák.... 
az anyókák és az apókák vacogtak. 
A vagonokkal kezdődött, majd következtek 
a táborok. Nevezhetők őket: fogolytábornak, 
koncentrációs tábornak, KZ-nek, haláltábornak, 
menekülttábornak - táborok.
Bennük vánszorog a halál, húzza varas 
lábát a bögrényi ebédért, sóvárog dohányért, 
és várja, várja az éjszakát.
A táborokban molylepke a halál, 
kiszámíthatatlan röpte szaggat be koponyát, 
repeszt bordát, várja az éjszakát. 
A táborban molylepke a halál.

Aztán hónapok teltek el - 
a forróságot fölváltotta az éjszakai fagy, 
a táborok lakóit újak.
Csak a tekintetük maradt ugyanaz - 
és a halál.
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A táborokban ^dülöngél a halál, 
űzi, űzi, hajtja magát -

; a táborokban dülöngél a halál - 
itt egy levágott fej, amott egy alumínium kanál - 
a táborokban dülöngél a halál.
Porzsol a tűz, forog a nyárs - 
a táborokban csecsemő a halál.
Forog a nyárs, porzsol a tűz - 
ő az, ki fiúcska-ujjat fonalra fűz. 
Porzsol a tűz, forog a nyárs - 
anyja hasában magzata a halál. 
Kidülledt szeme, békaláb-ujja a halál. 
A táborokban, a vagonokban ordít a halál - 
füledet, az enyémet sikoly metszi át.
Agyvelő a falon, vér a vagonon a halál - 
torkát, a torkukat penge metszi át.
A táborokban, a vagonokban kétélű kés a halál.

A vagon, a kő, a fal, a drót 
a halál.

Kanizsa, 1992.szeptember-november
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Hangok helyett

Hangok helyett a torkomból 
vérrögök hullanak, 
kereslek, merre vagy, 
Európa, te céda?

Emberek pusztulnak, 
kőhidak omlanak, 
Európa, merre vagy, 
Európa, te kurva?

A Balkán vérgőzös pribékjei 
hullatáncukat lejtik, 
gyermeki koponyáról a bőrt 
gondosan lefejtik.

Aprócska ujjakból 
kalárist fűznek, 
ezt is te tűrted, 
Európa, ó, Európa, te céda.

Kőszür^e felhőivel 
ránk szakad az ég, 
felkap, magával ránt 
egy jéghideg légörvény.

Belefagyunk a télbe, 
bele a tűzbe, 
a kiásatott gödrökbe, 
a megpörzsölt erdőkbe.

Hangok helyett a torkomból 
vérrögök hullanak, 
Európa messze vagy, 
Európa, te kurva.

Kanizsa, 1993. XI. 26.
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Őszelő - szeptember

Mint egy gondolat, 
múlt el ez a nyár - 
és benne mégis 
mennyi volt a halál.

Gyermekek álmába 
besurrant az elmúlás - 
hangjukat belengte, 
lelkűket átszőtte 
egy hangtalan sikoltás.

Ezt a sikolyt hallom én 
szelekkel együtt szállni, 
ezt a sikolyt látom én 
tüzeknek füstjével keveredni.

Kanizsa, 1993. IX. 6.
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Korai tél

A fákról lapáttal 
verem a jeget, 
nézem a megfagyott 
levelet, a megfagyott 
eget - novemberi hóhullásban 
keresem mindazt, mi 
elveszett, keresek mindenkit, 
ki ebben a nagy hóhullásban 
elveszett. Elveszett, eltűnt, elveszejtetett. 
Nézem az eget, a szürke semmit, 
arcomba zuhog a hó, 
egy eltévedt vadlúd kétségbeesetten 
sikolt, sikolyától a hópelyhek 
atomjaikra hullanak, bőröm pórusain át 
belém szivárognak, majd megfagyván újra 
jéggel töltik meg arcom árkait.

A fákról lapáttal 
verem a jeget - 
már soha többé 
nem akarok hallani 
eltévedt vadludat.

Kanizsa, 1993. XI. 16.
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Megkésett köszöntő
Bogdán József plébános úrnak

Mintha nem is lett volna, 
múlt el az ádvent, a karácsony, - 
és közülünk is hányán távoztak el 
oda, hol minden már csak álom? 
Elmentek férfiak, asszonyok, gyerekek, 
magukkal vittek lelkűnkből egy-egy szeletet. 
Széthull körülöttünk darabjaira a világ, 
kisdedek helyett sokasodó hullák.
Hatalmas lángoszlop kellene, melynek melege 
tudatunkban föloldja a jéggé fagyott emlékeket! 
Az Ige, melyet hirdetsz, és a Szó, mellyel szólsz, 
mécsesként világol, bennünk remény gyújt. - 
Az égben vasmadarak szállnak, 
Pelikánja vagy te, barátom, a bánsági tájnak.

Kanizsa, 1994.1. 14.
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Fecskeakasztás ellen

Az emberi gonoszságnak több fokozatosan. Egyik veszélyes foka az, 
amikor fecskét akasztanak. Mélyen belém rögződött a kép, ahogy egy 
fecske, szemmel láthatóan levert fészke,,előtt, a ház csatornájához kötve 
vékony műanyag zsinóron himbáló;?ptt Megdöbbentett az évekkel ezel
őtti látvány, borzongással tölt el mos is, ha eszembe jut. Milyen ember 
lehet az, aki ekkora gonoszságra képes? És vajon csak fecskéket akaszt, 
vagy csupán a megfelelő pillanatot várja, hogy embereket is akaszthas
son? Mire gondolt, amikor a:korábban valószínűleg lelőtt madár nyakára 
rászorította a hurkot? Eljutott-e a tudatáig a gyilkolás és a gyilkosság 
ténye, vagy számára a tett csak annyi volt, mint cigarettára gyújtani, 
vagy fölhúzni a nadrágját?

A fecske az állatvilág egyik leghűségesebb madara. És hűsége több
szörös: élete végéig kötődik párjához, akit, ha elveszít, a halálba is követ, 
és hűséges az otthonához, ahová évről évre visszajár a tengeren túlról, 
Afrikából.

Mi lélekmadárnak tartjuk. Nem közönséges, hanem lélekmadár: 
kicsinyke, cikázó röptű. A holtak lelkeit viszi ak Úr elé az örök megméretésre. 
(Lélekmadár - talán így cikáznak körülöttünk a jó és gonosz lelkek, örökös 
harcban az ember üdvösségéért vagy elkárhozásáért.) Állandóan úton van 
az Élet és a Halál között, Európa és Arika között, és minden évben kétszer 
át kell repülnie Léthé vizét, a tengert, mely egyszerre összeköt és elválaszt, 
maga is állandó föltámadást és halált hordozván kiáradásával és visszahú
zódásával, föltámadó és elsimuló hullámaival.

ízisz fecske képében indult el megkeresni és összeszedni a Szétszag
gatott szétszórt csontjait, Oziriszéit, aki föltámadásával annak a föltáma
dását jelezte, aki évezredek múltán életét adta az Életért, és aki a ke
resztény jelképrendszerben szintén megjelenik fecskeként.

A fecske a kikelet, a remény, a boldogság. Együtt jár, vagy inkább 
száll a tavasszal. S mivel hozza a tavaszt, hozza az életet is. Távozásával 
eljön a sötétség és a fagy uralma, amit hosszú, sötét hónapok után egy 
újabb rügyfakadás és újabb fecskejövetel tud majd megtörni.

A reménytelenség hónapjai, évei alatt a fecskék csicsergése vagy 
hangjuk emléke villantja föl, röptükhöz hasonlatosan, egy lehetséges 
szebb jövő képét, azét a jövőét, amikor nem kell attól tartani, hogy fecskét 
és embert akasztanak az emberi gonoszság megfékezhetetlen indulatai
tól hajtva azok, akik vakon követik az uszítás hangját. És amíg a béke 
és a megbékélés nem érint meg mindannyiunkat, vigasztaljon bennün
ket az a tudat, hogy köröttünk élnek még ártatlan lények is: fecskék, 
kutyák és gyermekek.

Horgos, 1989. X. 25.
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Schwere Stunde

Virrasztók élőkért, 
virrasztók holtakért, 
virrasztók a mellettem 
alvó kisdedért.

Virrasztók az életért, 
virrasztók a békéért, 
virrasztók a meggyötört, 
a megkínzott lelkekért.

Virrasztók apámért, 
virrasztók anyámért, 
virrasztók az egész 
világon mindenkiért.

és virrasztók érted, 
és virrasztók értem, 
hogy az iszonyat minket 
váratlan ne érjen.

Kanizsa, 1994. I. 14.
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Határ menti állomás

Ködbe veszik a vasútállomás.
A ködön át már nincs tovább. 
Határ. - Elzár és lezár.
Már nincs tovább.

Valahonnan még vonatfütty hallik - 
mocsoda kor: még voltak vonatok, 
feketék, füstösek, és fütyültek. 
De most a ködön át...
a ködön át már nincs tovább.

Ködbe veszik az állomás, és 
beleveszünk mi is, mindahányan, 
még élők, még remélők - 
a ködön át. Ott, túl a határ.

Horgos, 1994. 1. 24.
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Vágják a fákat a Tisza mentén

Vágják a fákat a Tisza mentén, 
vágják az ősöreg füzeket, 
gyilkolják a fiatal nyárfákat, 
kiirtják mind, az összes erdőket.

Riadtan röppennek galambok, verebek, 
féltik az életük barmok és emberek.
Fejszecsapás hallik, recsegő zuhanás, 
őzbakok figyelnek, homlokuk megreped.

Vágják a fákat a Tisza mentén, 
vágják az ősöreg füzeket, 
gyilkolják a fiatal nyárfákat, 
kiirtják mind, az összes erdőket.

Kanizsa, 1993. II. 13.
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Rosszkedvű, születésnapi vers

Talán nincs még minden veszve - 
kellene hinni benne, 
és benned és bennem, 
és gyerekeinkben.

Eső még esik, a Nap is kisüt, 
a szénának van még illata, 
gólyák, fecskék hazajöttek - 
és vagyunk még mi is.

Az erdőben, a parkban még maradtak 
fák, a "Tisza a nagy áradás után 
ismét medrében folydogál, - csak 
Bogáncs nincs már, a megőszült pulikutyánk.

Ágnes még keresi, nekem is szokatlan, 
hogy kapunyitáskor nincs, ki csaholva fogadna.
Ágnes, ha keresi - messzire ment, nagyon messzi, 
a kertben, két almafa közt az örök nyájat tereli.

Emberek, arcok, évek és évszakok. 
Gyermekeink, kutyák, mi. - Hol vagyunk?

Kanizsa, 1994. V. 14.
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Röghözkötöttségünkről

Menekülni kellene. Minél messzebb, vagy talán csak néhány kilomé
terre. Menekülni, el innen, amíg nem késő. Hiszen ha józanul tekintünk 
a dolgok állására, van-e még, lehet-e még remény egy emberhez méltó 
élet megélésére?

A próféciák már rég elhangzottak, a megígért jelek már beteljesültek, 
s mi balgán nem veszünk tudomást róluk. Mert mire számíthat az, ki 
embereket lát elhullani golyók által, kirakatokat bezúzni, tömegeket 
őrjöngve fegyverért kiáltani és elvakult szónokokat hazugságot fröcsköl
ni? Számíthat-e még egyáltalán valamire?

Menekülni kellene, de a föld nem enged. Sem a bőtermő, fekete réti 
föld, sem a szikes kaszálói. Magához szorít. Talán ölel. S vele szorítanak 
a füvek, a fák és a vizek. A zsendülő és a csenevész, a virágba borult és 
a leveleit hullató, a zöldeskék és a pilléző. Nem engednek a föld-rögök 
fölött kerengő varjak sem. És a szőlőt meglepő seregélyek. A bíbicek és 
a pacsirták, a feketerigók és a harkályok, a verebek és a vadgalambok, 
a gólyák és a rikoltó vadludak. Meg a fecskék, a lélek madarai. Lelkünk 
cikázó madarai. (Istenem, egyre kevesebb van belőlük.) A remény (hát 
mégis van remény?) újjáéled minden őszön, hogy egyszer majd vissza
térnek.

Visszatart egy ház, mely talán kétszáz éves, egy diófa, a meggyfák és 
az almafák. Telek hóvárása, a böjti szelek hegyessége, a széna illata és 
az erdő rozsdásbarna elszenderülése.

Nem enged el a leszálló füst jellegzetes, téli szaga a későőszi, sötétedő 
délutánokon, és már a kikeletet hirdetve, tavaszillattal keveredve, de még 
a fagyos éjszakákat idézőn.

Az anyaföld sarába ragaszt, homokjában melenget és vacogtat, tar
lójával fölsérti a talpamat, kigőzölgéseivel elhódít.

Mert porból vétettünk. Mi ebből a porból, ebből a földből. Anyaföl
dünkből, szülőföldünkből, anyánkból és szülőnkből. Életünk adójából a 
szó legelemibb értelmében. Anyáink földje és szülőink földje. Rögök, 
barázdák, hantok.

Rögök, amikbe kapaszkodunk. Rögök, amik ujjaink közt szétmorzso
lódnak. Rögök, amik kötnek. Szorosabban mindennél. Otthonunk 
földből kiszakadt sarokkövei.

Menekülni kellene, de idegenbe szakadva vajon milyen hangon top
pannának a ránk hulló rögök?

Horgos, 1990. IV. 5.
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