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A végvári vitéz hét napja

A hét első napján a vitéz Magyarkanizsának fordul, és meg
hallgatja a fejetlen Keresztelő, az összezúzott arcú Anya, a lefeje
zett Krisztus kórusba mondott hét szavát, hogy: Ember, segíteni 
csak a szenvedő Isten tud!

Akár a hiszekegyet vallja hitét, nemcsak kedden, napjában 
megannyiszor, azok helyett is, akik világgá futottak, hogy: itt, a 
Duna és a Tisza között van a hazám, mint jó asszony combja ölel 
a két folyó, és rejt majd földje magába, mint jó asszony öle. De 
miféle élettelen út vezet az anyaföldbe!?

Szerdán például nem kel fel egyformán mindenkire a Nap. A 
vitézeket szégyenbe öltöztetik, a vitézek mások helyett felveszik a 
szégyent, Vukovár fölszabadítására hajtják őket, elégetni a hullá
kat, és földbe szántani. Kiket? A hullákat? A szenteket...!

Olyan korban él a vitéz, amikor az embernek nagy kereszt a 
születése. Nem csak a tető roskadozik, alapjaiban rendült meg 
hazája. Csütörtök este új szövetséget kötött vele az Isten azon a 
dombon, mely még a török előtt került az út mentére.

Aki a pénteket kitalálta, annak a szíve nem volt a helyén. Ahol 
nincsen, onnan Isten sem vehet el, pénteken a vitéz Assisi Szent 
Ferenccel böjtöl. Atböjtöl minden magyar eget kifosztó háborút.
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Másnap a bánsági tájon pelikánmadár kering a vasmadarak 
között. A hét utolsó napja ez, midőn a nyomorúság felett szüksé
ges zsoltározni, de éppen csak annyira, hogy a virrasztóének ébren 
tartsa a nyomort okozókat.

És eljön a szent nap, amikor öregasszonyok bizonytalan járá
sában a halottak földre szállnak, emberek közé térdelnek, a mise 
végén a templom falait elgördítik, és a követőket a világosságra 
vezetik.

Emlékezés, megemlékezés, de ne csúfítsa szépítés, mondjuk ki: 
gyászviselés e gondolati líra, poézis. A gyász sírkertjében nincs 
emlékkereszt, sem kopjafa, csak halott szaggal balzsamozott kert, 
szivárványos elmúlás, a lehajtott fejek között egy vitéz, ki azt kér
dezi magában: „Mit ér az ember?” És tud is rá felelni. Időnként 
erre kényszerül. Most, ebbe a kötetbe: versbe szedve.

lancu Laura
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A tárgyak még őrzik kezed nyomát

Önnön csontvázaik újra 
a fák - a délutáni félhomály 
mindent magába zár. 
Tétova-tompán öregasszonyok 
bizonytalan járásában keresem őt, 
ki bennem még szól, 
hangját hallom, arcát látom, 
és illata ott van a 
széken, a konyhában, ahol esténként 
egyre inkább magába fordulva 
üldögélt - és várt. Mert az ő 
sorsa a várakozás.
A beteljesületlen várakozás. 
Ügy ment el, hogy számára 
a háború véget soha nem ér, 
a szenvedés, a százezrek szenvedése 
lüktetett koponyájában
- minden remény nélkül - . 
Reményvesztetten ment el, 
mert sorsa a vesztés.
- Kemény, hideg szelek fújnak, 
a fák önnön csontvázaik újra,
a szürkület, az ereszkedő este 
kigyúló csillagok fényét ígéri, - 
a Fiastyúkét, amit kisfiúként 
tőle tanultam egy tél eleji éjszakán, 
beleborzadva a végtelenbe. - 
Az égen most a Kaszás az úr, és 
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szolgája talán még most is, 
csontos hátát a kéménynek támasztva, 
a padláson ül.
Az égen, a csillagok között most 
a Kaszás az úr.
Reményvesztett várakozásba merülten 
ment el - akkor, amikor a fák 
önnön csontvázuk virágszirommal 
borítják.

Horgos, 1998.XI.16.
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Mindenszentek

Látom meghalni a kertet, 
s benne a mandulafát, 
a mogyorót és a meggyet. 
Sárga virágok csokra 
a kerítés mellé dobva, 
a szirmok között még apró 
bogarak, férgek keresnének 
a fagy elől menedéket. 
A köd közé vér vegyül 
- ártatlanok kiontott vére - 
a szitáló esőben egyetlen oltalmad: 
gyermeked igaz ölelése.

Magyarkanizsa, 1995. XI. 2.

• ií>:
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Pillanatnyi megemlékezés

Sötétben, 
a falon tapogatózva 

nyúlok a villanykapcsoló után. 
Fény. 

A falon: 
családi ereklyém, 

ezüst hattyúnyakú, fekete sétapálca, 
anyai nagybátyámé, 

aki valahol 
(talán a Don mentén) 

bukott bele az 
éjszakába.
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Év-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.
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Mindennapok

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

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 megtaláltam 
ki egyetlen vagy ki talán mind vagy

Vagy

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

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

Magyarkanizsa
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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 dózsa
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 istenverte 
negyvennégye 
meddig még meddig 
hullámzik agyam 
vonatok csattogó
kereke
meddig még meddig 
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fekszem eléje 
meddig még meddig 
kérdezem tőletek 
meddig még meddig 
sehonnan felelet 
agyam már végtelen 
belefut mindenem 
félelem kegyelem 
álmaim társaim 
fölszegzett tenyerem 
megsebzett életem 
szétrobbant agyamban 
mint magzat a burokban 
lebegek egyes- 
egymagamban 
csak 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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Szentek hóhullásban
Magyarkanizsa szobraihoz

Otven éve megcsonkítva...

János, a keresztelő: fejetlen madárként 
lebeg a város fölött - 
a sűrű hóhullásban 
szárnyával beborítja azt.
A vörös csillagos szajha Salomé 
karját is törette.
De ne feledjétek: fej és kar nélkül is 
hirdeti számotokra a végítéletet.

Anyánk arca összezúzva. 
Tátongó mélység a 
szemgödör helyén. Kút, 
melybe belezuhanunk. Mélység, 
ami elnyel bennünket. Árok, 
ami magába fogad.
Mária-anyánk arca összezúzva.

Lefejezett Krisztus a keresztfán.
A próféta szava megcsalattatott: 
csontját törték, 
kezét csuklóból levágták, 
Krisztus csonka teste a keresztfán.

Magyarkanizsa, 1995.III.il.
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Csak köszöntünk egymásnak az 
utcán, ha találkoztunk
In memóriám Dobó Tihamér

eljött érted 
körgallérosan
fejében spanyol kalap 
köpenye alól
hegedűt húzott elő
tiszteletedre
hogy a januári fagyban is 
halld
a szitakötők zümmögését

nem is tudom
van-e jogom e vershez 
hiszen
csak köszöntünk egymásnak
az utcán ha találkoztunk
és most már soha nem tudhatom meg 
honnan a megtiszteltetés
hogy előre te köszöntél 
talán megérezted
- mert te művész voltál -
volt közös szerelmünk is
talán

a napokban jártam kanizsán... 
a tisza befagyva hó
hó mindenütt hó
talpam alatt a föld is fázott
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de téged melengessen a
zene a
jazz
mit dormán küldött
utánad
ezerkilencszáznyolcvanhét január huszonegyedikén
szerdán délután
az éteren át
és tudod... a szitakötők is

eljött érted
körgallérosan
fejében spanyol kalap
köpenye alól
hegedűt húzott elő
tiszteletedre
hogy a januári fagyban is
halld
a szitakötők zümmögését

mert hívtad
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Arad

Nem csak négyük sebe vérzik, 
nem csak kilenc csigolya roppant:

a haza fél arcát zúzta össze 
puskagolyó,
a haza szívét ütötte át 
ólom.

Bitófákon hörögve lóg 
a nemzet, 
majd minden elcsöndesül.

A fűben nagy, fekete bogarak 
másznak, 
az alvadt véren döglegyek.

Férfiak, térdre rogyva, 
üveges tekintettel 
a Megváltót várják,

aki majd csak estére jő, 
köteleiket eloldozza, 
és egyenként gödörbe, 
vizesárokba fekteti le 
a tizenhármakat.
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Köpenyét takarja 
rájuk, mert ruháikon 
a hóhérok osztoztak.

Nem csak négyük sebe vérzik, 
nem csak kilenc csigolya roppant.
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Melléd ülnék

Melléd ülnék, szegény, árva Gyóni Géza, 
ha többre nem is, csak egy éjszakára, 
hogy egy korty bor, meg egy falat kenyér mellett 
feledjük a pártoskodókat, a vitézkedőket! 
Tarisznyámban összekotornám a maradék morzsát, 
szalonna bőrét és egy fél fej vöröshagymát. 
Ha többre nem is, csak egy éjszakára...

Melléd ülnék, szegény, árva Gyóni Géza, 
hogy elmondjam neked: már nem csak a tető a roskatag, 
hanem alapjaiban rendült meg a haza, 
és mégis vannak, kik a szálkát keresik, 
pedig a gerendák reccsenése az égig hallik!
Csak egy éjszakára felednénk az árulást! 
A nyitva felejtett ajtón szél rohangál...

Melléd ülnék, szegény, árva Gyóni Géza, 
hogy veled osszam meg az utolsó lyukas garast, 
mert az uzsorások miatt nekünk csak ennyi maradt, - 
egy éjszakára csak, erre az egyre talán ez is elég, 
a többi úgyis mindegy már, hisz légörvényben forgunk, 
mint falevél, fölöttünk elborult a csillagos ég, 
alattunk a föld mocsaras, bűzlő ingoványba vész...

Melléd ülnék, szegény, árva Gyóni Géza, 
mert együtt talán könnyebb lenne elűzni 
a hitetleneket és az üzérkedőket, 
elűzni őket, csak egy éjszakára, el a hazából, 
őket, kiknek Mammon az egyetlen istene, 
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mert ellopnak tőlünk mindent: a földet, a vizet, a lelkeket! 
Tomboló förgeteg, söpörd ki a hitetlen üzérkedőket!

Melléd ülnék, szegény, árva Gyóni Géza, 
mert ketten könnyebben győznénk 
a csahos nyelvvel hazaszeretők fölött, 
kik elhazudják a sintérgödörbe lőtt, 
összedrótozott hullák megcsonkított, meggyalázott áldo
zatát.
Sírva kiáltanám: Istenem, ne többet!
Egyetlen éjszakára, csak egyetlen éjszakára könnyítsd meg 
szenvedésüket!

Ülnék melléd, szegény, árva Gyóni Géza, 
hátha egy éjszakára feledném a jajkiáltásokat, 
a fölperzselt földet, a megégett embereket, 
a fölgyújtott szárkúpok fölött keringő füst-lelkeket. 
Ködbe vész a föld, az aknagránát szaggatta mezők... 
Csak egyetlen éjszakára élnék át ők, 
a csahos nyelvvel hazaszeretők, ezt a tömérdek kínt!

Melléd ülnék, szegény, árva Gyóni Géza, 
ha többre nem is, csak egy éjszakára, 
hogy egy korty bor meg egy falat kenyér mellett 
feledjük a szenvedéseket.
Tarisznyámban összekotornám a maradék morzsát, 
szalonna bőrét és egy fél fej vöröshagymát. 
Ha többre nem is, csak egy éjszakára...
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15. márczius, 2008
Bobory Zoltánnak

Az ezernyolcszázhoz a negyvennyolc 
ragasztószalaggal tapad, 
a negyvenkilenc, mint az aradi kányák feje, 
félrebillen.
Egy ripacs bonviván 
a hazámról dalol, 
meg arról, hogy esküszünk, esküszünk... 
Aztán előkerül Európa, 
a gyönyörű nő, 
a cigány, meg a vonója, 
hogy: húzd rá, cigány, húzzad jobban, 
mert mulatós kedvem van!
A nagybőgőből előmászik 
a Hajmási Péter, meg a Pityke Pál, 
két fővárosi ribanc forog, pereg, sereg 
a színpadon, 
a kínpadon meg ott a nemzet...
Előttünk a virágvasárnap és a csonkahét, 
Nagypénteken a templom függönye 
kettéhasad, a Nap elsötétül és a holtak 
föltámadnak.
A keresztfán ott a nemzet, 
s árulója ránk öklendezi, hogy: 
éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!
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Éjszaka

kétélű késsel 
fölszegzett kézfej 
recsegése agyamban

Horgos, 1988. IX. 14.
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Korom

Ártatlan gyermekek 
szemét szúrják ki 
újra 
büntetlenül.

Rám mikor kerül sor?

Horgos, 1987
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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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Alkonyul

Egyre erősebb érzés 
bennem a félelem.

Minden összezavarodott: 
bennem és köröttem. 
Nyúlnék a fákhoz, 
de az évszázados 
erős tölgyeket 
villám hasította szét. 
És idén a dió sem terem. 
A fecskefészek 
alig kikelt 
kopasz madaraival 
lezuhant, 
a kertben meg kígyók 
tanyáznak.
A Göncöl szekerét 
gomolygó felhők 
borítják el, 
ha meg tiszta az ég, 
a kerek Hold 
szórja 
cinikus fényét.
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Félek a kiszolgáltatottságtól, 
egy lehetséges (polgárháborútól, 
hogy házainkba betörnek, 
könyveim elégetik, 
- és hogy ölnöm 
és megöletnem kell.

Őszülő pulikutyám 
bozontos fejét lábamhoz 
szorítja, és fekete szemével 
csak engem néz.
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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 az összes erdőket.

Magyarkanizsa, 1994. II. 13.
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A harangok ereje

A Tisza fölött mozdulatlan a 
köd. Fehér bárányok sarjú- 
füvet legelnek. Az esti égre 
szél üldözte felhők zuhannak.

A harangok megrepednek inkább, 
mintsem hogy köszöntsék őt, 
ki serege élén bevonulni kész.
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Csak elmondani szeretném

Nem kegyelmet kérek, 
mert tudom, tőletek 
úgysem kapok, csak 
elmondani szeretném, 
ha innen elűztök, 
többé már 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 - 
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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 
embernek, ahogy anyanyelve, 
szülei és népe.

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

Horgos, 1988. VIII. 5.
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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.

Magyarkanizsa, 1994.1.14.
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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?
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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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’kilencszáznyolcvanhat tele

halottak faggatnak 
követelik rajtam 
a havat
a mindent betakaró
havat
fáznak - mondják - 
ott lenn a föld alatt 
jönnek sorban 
előttem fejet hajtva 
fáznak - mondják - 
vacognak ott lenn 
a föld alatt
jönő
ki katonaként
lőtte agyon magát 
hatalmas lyuk
(gennyes lyuk férges lyuk hullalyuk) 
tátong tarkóján
mért haragszol mért haragszol 
énrám - faggat - s 
követeli rajtam
a havat
a puhát a lágyat a tisztát 
a mindent betakaró
havat
jön ő 
kit megköveztek 
tisza menti forró köveken 
égető kövekkel
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tüzes kövekkel
hol a hó hol a hó 
hallod-e hol a hó 
égő sebeimet 
megtört testemet 
vacogó sebeimet 
betakaró hó
mindent mindent betakaró 
áldott áldott
hó
jönő
kit sohasem szeretett szerető 
ő is abban az évben
télen
tűnt el (nyomtalanul)
maga után semmit sem hagyva 
most is
szerényen csöndesen alázatosan 
de egy kicsit sértődötten 
kéri a havat
mert
fázik ő is ott lenn 
a föld alatt
és meg is érdemiem - suttogja - 
és ne félj
hangom már nem recsegő 
nem mély
csak havat
havat adj
hogy betakarjam magam 
halottak halottaim
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miért kell miért kell 
miért a hó 
melegem 
szívem melege nem elég 
a hó-------és én is
kellek 
de hát én félek
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Emlék Boszniából
Anno 1992

Vagonokkal kezdődött. - 
Hiszen azokkal kezdődik mindig. 
Előbb csak emlegetik őket, 
aztán útnak indítják az első, a második, 
a századik, az ezredik szerelvényt. 
A vagonokkal kezdődik. 
Marhavagonokkal.
Emberek ezreit rakták újra vagonokba
- bevagonírozás -, 
szerencsétlen, szegény ördögöket, akiknek 
a 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. Nevezhetjük őket: fogolytábornak, 
koncentrációs tábornak, KZ-nek, haláltábornak, 
menekülttábornak - táborok

Bennük vánszorog a halál, húzza varas 
lábát bögrényi ebédért, sóvárog dohányért, 
és várja, várja az éjszakát.
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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.

A táborokban dülöngél a halál, 
űzi, űzi, hajtja magát - 
a táborokban dülöngél a halál - 
itt egy levágott fej, amott egy alumíniumkanál - 
a táborokban dülöngél a halál.
Pörzsöl a tűz, forog a nyárs - 
a táborokban csecsemő a halál. 
Forog a nyárs, pörzsöl a tűz - 
ő az, ki fiúcska-ujjat fonalra fűz. 
Pörzsöl 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.

Magyarkanizsa, 1992. szeptember-november
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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 Tisza 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? 
Utadon kísér-e kutyák tekintete, és óv-e,
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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 
Magyarkanizsa
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Grammatica Simplitia

én téged
te őt 
ő téged 
ki engem
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Egy dicstelen évfordulóra

Ami nektek örömünnep, 
az nekünk gyásznap. 
„Ilyen az élet.” , meg 
„A történelem könyörtelen!” - mondhatnátok. 
És igazatok is lenne.
Csak éppen tudjátok: ami nektek örömünnep, 
az nekünk gyásznap. Mert a ti 
döntésetek nyomán kerültek idegbeteg 
tanítók iskoláinkba, akik nádpálcával 
verték apáink és anyáink fejébe az azbukát, 
majd hajtották őket a testvéreik elleni háborúba. 
Nektek köszönhetjük az ártatlanul kivégzettek 
tízezreit, a Tiszába, jeltelen gödrökbe lőtt 
mártírokat, a gyűjtőtáborokat. És nektek 
köszönhetjük ezt a legújabb háborút is, 
aminek még nincs vége, de már emberek 
százezrei pusztultak bele, milliók váltak 
hajléktalanná úgy, hogy otthonaikat leromboltátok, 
vagy úgy, hogy otthonaikból kiűztétek őket. 
A ti döntésetek küldte a frontra az alig 
tizennyolc éves félig még gyerekeket, akiket 
Vukovár fölszabadítására hajtottatok, akikkel hullákat 
égettettetek és szántattatok bele a földbe. 
A ti döntésetek miatt lett belőlük, és lassan 
mindannyiunkból klinikai eset, és miattatok mentek 
el azok, akik a ránk mért fizikai és 
szellemi terrort nem bírták (tudták) elviselni.
Ne feledjétek, mert mi sem fogjuk 
feledni: ami nektek ünnep, az nekünk gyásznap.

Magyarkanizsa, 1993. november 25.
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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 reményt gyújt. - 
Az égben vasmadarak szállnak, 
pelikánja vagy te, barátom, a bánsági tájnak.

Magyarkanizsa, 1994.1.14.
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Egy szögén végvári vitéjz panaszolkodásai

Nagy-jó Uram, dicső Kerátöm!
Itt a végekön, ahun élők, 
meg költött tanúnom, nincsen létök, 
azkire száméjthatok.
Nincsen baj- es fegyvertárs, 
és Te, Jóuram-Kerálom messze vagy. 
Bátoréjtó szókat csak ama Fonni Úrtól 
nyerhetők, de födi halandó segéjtségömre 
nem sijjet gaz tartarok és mindönféle más 
pagányok elleni harczba.
Kinyerés pajtásom, egyalom-béli czimborám ki vót, 
mind e’hagyott, es csak magam hadakozok.
Kutyafejű gaz tartarok tengörnyi serege 
ha ellep, tudom, asszonyom és házam mögvédeni 
nem tudom. Ha hinni tudnám, a mindönt 
ellepő hullám ellen gátot emő’hetünk, rögvest 
segödelmedre sijjetnék. De ennen má’ csak aztat 
vétöm: e’végeztetött.

Horgas, a. D. 3. Decembrius, 1988.
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A rakodópart alsó kövén

A kommunizmus áldozatainak emlékére 
Kolontár, Devecser, 2010. október 4.

En úgy vagyok, hogy már száz ezer éve 
nézem, 
nézem a folyamot, 
amelyben most valami vöröslő 
gyalázat hömpölyög.
Sistereg és gőzölög.
Halak és emberek 
égési sebektől véreznek, 
vérüktől még vörösebb lesz 
az iszonyat.
A vízben eleven fáklyaként 
lobognak 
emberek, 
halak és 
madarak.

Én úgy vagyok, 
hogy már százmillió éve 
megkövültén bámulom, 
bámulom 
a folyamot...
Kagylók és moszatok, 
apró lángnyelveket lobbantva 
porladnak a folyó izzó 
kövei között.
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A zöldeskék kavicsok között.
A föveny hínárjában 
csigaház - 
fehéres lángot vet, 
ahogy ráfröccsen a bűzlő, 
kénköves förtelem.

Millióéves csontok 
hamuvá hamvadnak 
egyetlen pillanat alatt, 
a nagy tűzözön hullámai 
között.

Az utolsó hullám még 
partra vet egy haltetemet, 
s én megkövültén ülök 
a rakodópart vöröslő 
iszapjában.

55



A Jelenésekből

Förtelmes férgek támadnak. 
Napkeletről vagy Napnyugatról. 
Elözönlik a világot. 
Csápjaik érintésétől 
dögvész támad, 
mit a perzselő szél 
visz tova 
városról városra. 
Kutaknak vize, 
anyáknak teje elapad. 
Folyók és tengerek 
medrükből kilépnek. 
A Göncöl hét csillaga 
széthullik bomolva. 
Kétfejű borjak és 
hatlábú lovak 
egymásnak ugranak. 
És az ember? - 
Az ember már 
réges-rég elárvult.
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az. út

megperzselt bőr szaga orromban 
fehér villámok vágnak le köröttem 
eső nincs csak homokot csap arcomba 
a... szél

fogaim alatt ropog a lét
remegő kézzel keresem az összetört 
szentségek helyét belőlük nyíló 
gyökerek erezetét

talán még dadognék
homokot öklendezve a szélbe
kihányva magamból évtizedek szennyét

de csak a gyomor rándul görcsbe 
megroggyan a térd és a fölkavart 
por megsebzi újra Krisztus vérző testét
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Csodaszarvas-nyomon
Hommage à Bartok

Volt egy öreg apó, volt néki, volt néki kilenc szép szál fia. Szép 
szál kilenc fia.
Volt egy öreg anyó, volt néki, volt néki kilenc szép szál fia. Szép 
szál kilenc fia.
Testükből sarjadzott szép szál kilenc fia.

Nem nevelték őket semmi mesterségre, szántásra-vetésre, 
ménesterelésre, csorda
terelésre: hanem csak nevelték őket hegyet-völgyet járni, hegyet- 
völgyet járni,
szarvasra vadászni. Szarvasra vadászni.

Az erdőket járták és vadra vadásztak, az erdőket járták, kilenc 
szép szál fiú. Vadra
vadásztak, szép hídra találtak. Szép hídon csodaszarvasnyomra.
Ez a híd hova, vajh
hova vezet? Vezet-e napfényre, rétekre, mezőkre?

Vagy vezet még nagyobb erdő sűrűjébe, rengeteg nagy erdő 
mélységes mélyére?
Rengeteg nagy erdő mélységes mélyében, a Nap, a Hold és az 
fényességes csillagok 
rejtekében kilenc fiúk szarvasokká lettek. Kilenc fiúk 
szarvasokká lettek.
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A Nap, a Hold és az fényességes csillagok ölében kilenc fiúk 
szarvasokká lettek,
a Nap, a Hold és az fényességes csillagok ölelésében kilenc fiúk 
szarvasokká lettek,
kilenc karcsú szarvasokká lettek.

Az ő édes apjok várással nem győzte, elindult rétekre, elindult 
mezőkre, elindult
nagy erdők mélységes mélyére. Nagy erdők mélységes mélyére.
Kilenc szép szál
fiák keresésére. Testükből sarjadzott fiák keresésére.

Erdőnek sűrűjében reátalál az szép hídra, csillámló vizeken 
átalívelő aranyos hídra.
Aranyos szép hídnál csodaszarvasnyomra, csodaszarvasnyom 
mentén hűs forrásra,
hűs forrásnál karcsú szarvasokra. Forrásvíznél időző szarvasokra.

Fél térdre ereszkedett öreg apóka, fél térdre ereszkedvén 
szarvasokra céloza, karcsú
szép szarvasokra céloza. De a legnagyobbik szarvas - jaj, a 
legkedvesebb fiú -
szóval imigyen szóla, szóval imigyen szóla:

Kedves édes apánk, ránk te sose célozz, ránk te sose célozz, mert 
tégedet tűzünk az
szarvunk hegyére, ágas-bogas agancsunk tetejébe és úgy 
hajigálunk téged erdőkre,
mezőkre, hegyekre, völgyekre, sziklákról lecsorgó patakok 
medrébe.
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Sziklákról lecsorgó patakok medrébe, hegyekre, völgyekre, 
erdőkre, mezőkre, illatos
rétekre, barlangok mélyére. Illatos rétekre, barlangok mélyére.
Ne tedd ezt vélünk,
drága édes apánk, ne célozz reánk, kedves édes apánk!

Az ő édes apjok hozzájuk így szólott, hívó szóval hozzájuk így 
szólott: „Édes szeret
teim, kedves gyermekeim, jertek vélem haza, jertek vélem haza!
Jó anyátok vár már,
a ti jó anyátok várva vár már, várva vár magához.

A fáklyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve 
aranyló borral, mézillatú
nehéz borokkal. Anyátok kesereg, hívja fiait, búval aszódik, bútól 
epedez, választ
az világtól, világnak világától nem lelhet. Választ sehonnan nem 
lelhet.

A fáklyák már égnek, az asztalon serleg...” A legerősebb szarvas, 
a legnagyobb
bika, szóval felele, szóval imigyen szóla, - jaj, a legkedvesebb fiú
- szóval imigyen
szóla: „Apánk, édes jó apánk, te csak menjél haza, te csak menjél 
haza

a mi jó anyánkhoz, az mi jó édes anyánkhoz. De mi nem 
megyünk! De mi nem me
gyünk, de mi nem mehetünk! Mert a mi szarvunk ajtón be nem 
térhet, a mi ágas-
bogas szarvunk ajtón be nem térhet!
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Csak betér az völgyekbe, hegyekbe, erdőkbe és az illatos 
mezőkbe. Csak betér az
völgyekbe, patakok medrébe, sziklák között az barlangok 
mélyébe. Karcsú testünk
többé nem járhat gúnyában, nem járhat gúnyában!

Csak járhat az lombok között, zizegő lombok között szelekkel 
játszva. Zizegő lombok
között susogó szellőkkel játszva. Karcsú lábunk nem léphet 
tűzhely hamujába, nem
léphet tűzhely hamujába, csak puha avarba, csak puha avarba!

A mi szájunk többé nem ihat kupából, jaj, nem ihat kupából, 
csak az hűvös, hűvös
forrásból. A mi szájunk többé nem ihat kupából, csak az hűvös, 
hűvös forrásból!
A mi szájunk többé nem ihat kupából, csak az hűvös, hűvös 
forrásból!”

Volt egy öreg apó, és volt egy öreg anyó. És volt nékik kilenc 
szép szál fiuk, kilenc
szép szál fiuk. Testükből sarjadt kilenc szép szál fiuk. Nem 
nevelték őket semmi
mesterségre, nem nevelték őket semmi mesterségre,

csak nevelték őket erdőket járni, erdőket járni, vadat vadászni.
Nem nevelték őket
másra, csak erdőket járni, erdőket járni, vadat vadászni. Kilenc 
agancs ága-boga,
kilenc agancs ága-boga, apókának, anyókának nincs már fia.
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Kilenc agancs ága-boga, apókának, anyókának nincs már fia, 
sűrű erdő közepében, 
csörgedező forrás mellett kilenc szarvas legelészget. Nap, Hold s 
fényes csillagok 
rejtekében kilenc szarvas legelészget, kilenc szarvas legelészget.

És az ő szarvuk, ágas-bogas agancsuk ajtón be nem térhet, ajtón 
be nem térhet, csak
betér az völgyekbe, erdőkbe, mezőkbe, illatos rétekbe, barlangok 
sötétlő méhébe.
Barlangok sötétlő méhébe.

Agancsuk között megpihen a Nap, agancsuk között megpihen a 
Hold, agancsuk, 
ágas-bogas szarvuk között fölragyognak az csillagok, 
fölragyognak az csillagok.
Agancsuk, ágas-bogas szarvuk között ott ragyognak az csillagok.

Ott ragyognak az fényességes csillagok!

Horgos, 2006. február 12.
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Elcsöndesül az éjszaka

Sobor Antal emlékére

Elcsöndesül az éjszaka, 
ilyenkor, hajnaltájt a tücskök 
ciripelését sem hallani, 
szél nem rezdül a szilfák 
ágai között...

(mint a gimnazista évek, 
múlik el az élet)

A milliónyi rezdülésből, 
a nyüzsgésből, a tülekedésből, 
csak a csillagok villózása marad.

A Hold köré fátylat 
fon az elmúlás, 
talán egy üstökös 
bolyong az űrben, 
s egy levél tétován 
hullni kész.
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Hajnali ködben

A hajnali ködben sárgán világítanak 
az utcai lámpák, 
a szórt fényben cseppek hullanak 
a megbámult avarra.

Az ablak keretében szú perceg, 
egy eltévedt denevér 
fönnakad a hálón, 
vakondok moccan a földben.

Az égen - valahol - felhők 
úsznak lassú hömpölygéssel, 
szürkeségüket most bearanyozza 
az utcai lámpák sárga fénye.

A Várakozásnak szentségei idején, 2006-ban
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Pillanatok homályos nappalokon

A délutáni szürkület megdermed 
a fák égbe meredező ágai között.

A fölsejlő Nap sápatag fénye 
a kálvária Krisztusára hull.

Nincs szó, nincs hang, 
csak a csend és a fagy.

Ebben a csendben hallom én 
lépteid közelítő neszét, 

ebben a fagyban érzem én, 
te valahol mégis bennem élsz.

2008. január
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Talán egy kő

Talán egy kő, vagy kettő, 
egy kavics, a csillagok,

a kézmeleg a tárgyakon, 
és a gondolatok;

az ábrándok, a vágyak, 
és mindaz, ami már elmúlt,

ami már nem lehet: 
lemondásokból kitölteni tereket.

Horgos, 2008. december 20.
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Fák lombjai között ha napsugár

Ahogyan indultál, és ahova érkeztél: 
krisztusi korba beléptél.
Megbillent várfokon, zökkenő korokon 
semmibe kapaszkodó cserje.
Fejed fölött szomorú glória: 
köröző madarak vijjogó sikolya.

Magyarkanizsa, 1996. május 14.
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Via crucis

Hosszú lesz az út és az idő, 
- a kizökkent téridő - 
melyben csak a halványuló 
emlékképek nyújtanak majd 
némi vigaszt.
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Két négysoros

verseidben égesd el magad 
az Úrnak tetsző
egészen elégő
áldozattá

a vesémben és lelkemben 
gyűlendő homok 
figyelmeztet 
hogy meghalok
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Világok határán

A hetvenéves Hódi Sándornak

Az ég fele kék, 
mögötte a sötétség 
még a szürke felhők 
között rejtőzik.

A légben vadludak 
húznak hosszú 
ékeket, 
rikoltásuk utamon kísér.

A temetőben a sírok 
katonás rendben: 
közöttük a sorban: 
apámé, anyámé.

A köd lassan betölti 
a fák közét, 
a csöndben két őzbak 
a Kálvária kőkeresztjeinél

a fagyos föld felett 
füvet keres.
Szemük az ezüstös fényben 
egy pillanatra fölizzik.

Nincs szó, nincs hang, 
csak a csönd és a köd, 
és az őr, ki világok határán 
dermedten áll.
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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 - 
micsoda 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.
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Minden szépség koldusának

Kiterítve fekszel 
ravatalodon.
Kopott kabátkámmal 
betakarnálak, 
mert hangtalan vacogsz.

Horgos, 2005. április 1-11.
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Szeptember

A falak még őrzik a nyár melegét.

Felhők közt fölsejlő Nap - guruló emlék: 
fák, vizek és bomló illatok.

Csöndesülő, kifakult esték - 
leszálló füst, elárvult Krisztusok.
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Repedések közül

A meghasadt falat csak 
a pókok hálója tartja. 
Fönnakad-e benne egy-egy 
lemálló gondolat, 

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

Horgos, 1989. VI. 1.
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December-vég

Megrettenve az éjszakától, 
mert a téli csöndet 
kutyám ugatása váltja föl,

visszagondolva az elmúlt évre, 
aminek nagyobb része kilátástalanul 
telt el, átbukdácsolva hónapokat,

miközben hinni nem lehetett 
már semmiben, szabad-e reményt 
éleszteni benned és bennem?
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Szomorú karácsony

Hó helyett 
csak 
eső esett, 
szomorú, szitáló 
ősz végi eső. 
Én nem tudtam hinni, 
bávatag kétkedő, 
értem is világra jött 
a kisded Megváltó.
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Elborult május

A tetőn kopogó eső 
hangjára figyelek. 
Meg a szélre, ami 
belülről fúj, valahonnan innen.

Hideg fények villannak, 
árnyékomat pillanatokra 
odacsapják a falhoz.

A toronyban megkondul a legkisebb harang.
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Postequitem...

Hatalmas kőtömb zuhant alá 
az égből - talán egy 
angyal kőbe fagyott szárnya. 
Talán az Isten megdermedt könnye,

hatalmas kőtömb - világnak vétke.
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A disznó vére

lassan megfagy 
az udvar sarában 
én meg csak állok 
némán
az udvar sarában 
hányás kerülget 
de otthagyni nem lehet 
a disznó vérét a 
disznó piros-fekete 
sűrű vérét 
kis patak volt 
az udvar sarában 
piros-fekete kis patak 
de mostanra már 
megfagyott
- megfagyott piros-fekete 
kis patak -
jöhetnek a tyúkok 
fölcsipegetni 
mennék felejteném 
de nem lehet 
magához köt a 
disznó vére
- soha nem felejtem 
mint rogyott össze 
apám villacsapása 
alatt
agyonütöd! rémültem meg 
de pár másodperc 
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múltán fölállt és 
röffenéseket sikoltva 
imbolyogva 
rohant az ólba 
a biztonságot nyújtó ólba... 
hányinger kerülget 
vér
a disznó vére 
képtelen voltam elviselni 
a gidák sírását 
mielőtt 
átvágták volna 
torkukat 
sírtak mint én 
a kisgyerek 
addig ki sem mertem 
menni a szobánkból míg 
el nem csitult minden 
anyám jött szólni: 
most már kijöhetsz... 
a disznó vére 
lassan megfagy 
bele a sárba
és már gyülekeznek is 
a tyúkok 
csipegetik 
nekik mindegy 
még ha sárral keveredik is 
vér - a disznó vére
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Tűz, fény, szavak

Most kellene a tűz, 
a sárga fényű, melengető tűz.

Most kellene a fény, 
az útmutató, sárga lángú 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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Tünékeny béke

Október eleji vasárnap 
kora délutánjának melengető 
napsütésében Homéroszt 
olvasok.
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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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Beatrice nélkül

Kenyeret pirítottál, 
vacsorát készítettél - 
biztosan megéheztél, 
mondtad.

Közel voltál hozzám, 
mint még talán soha, 
és ugyanakkor távol, 
valahol az álom és 
valóság egymásban oldódó 
csöndjében.

Télről beszéltünk, 
kemény télről, ami 
festőket rántott 
csontkemény földjébe 
valahol a Tisza 
mentén.

És ez a tél?
Van-e esély, 
lehet-e esély 
december közepén?
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Vigasztaló
M.-nek és magamnak

El fog múlni, 
mert el kell múlnia.

S hogy mi marad?
Egy kávéházi szeglet, 
egy pad 
a városban, 
tested-lelked 
melege, június 
és talán e vers.

Ez a tél sehogyan sem akart 
véget érni.
Amikor a legkeményebb volt, 
januárban, februárban, 
amikor már úgy volt, 
belefagyok én is - 
jöttél;
jöttödre engedett a fagy, 
és én a februári enyhülésben 
beléd kapaszkodtam, 
hajszálgyökereimmel rád fonódtam, 
szemed és lelked melegénél 
melegedtem.
Melengettél hangoddal, 
miközben gyökereim, 
az elhúzódó tél ellenére is, 
izmosodtak, vastagodtak, 
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és mostanra, 
e hűvös, reszketeg 
nyárelőre 
oly mélyen benned vagyok, 
hogy táplálékom már csak 
belőled kapom.

El fog múlni, 
mert el kell múlnia, 
de még itt van, 
bennünk van, 
benned és bennem, 
kettőnkben, 
mihez senkinek nincs köze. 
Van, mert lett.

Érintésed bőrömön marad, 
tekinteted bennem, 
mozdulataid mozdulataimban.

Tudom, az űr utánad 
ijesztő, 
a magány még súlyosabb lesz, 
de még vagy, 
itt vagy, 
s ha akarom - leszel, 
mert bennem vagy 
- vagy csak gondolom?
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Könnycsepp szárad

elnehezült testünk 
vizeletre emlékeztető szaga 
keveredik gondolatainkkal

szavak nélkül bámulunk
az enyhítő sötétbe 
és arcodon immáron emlék

könnycsepp szárad
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Ami belőled megmaradt

Talán csak egy arc, 
egy lisztfehér halotti arc. 
Talán csak egy kéz, 
egy görcsbe ránduló, vékonyka kéz. 
Talán csak a haj, 
rövidre nyírt, sűrű fekete haj. 
Talán csak egy hang, 
szelíd, melengető női hang.
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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 
időkjönnek.

Horgos, 1988. XI. 8.
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Trisztán és Izolda

próbáltalak szép szavakkal 
csak szavakkal
csak szavakkal

kísértelek gondolattal
gondolattal
gondolattal

kövesedek erőszakkal
erőszakkal
erőszakkal

97



Katalinnak

Menekülő szarvasok nyomában 
futnék én is veled...
Istenem, hol van már 
az az idő, amikor még 
voltak holnapok.
Létbizonytalanságunkat 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 vasárnap 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 augusztusi 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 szorítalak... és jó lenne tudni, mikor nem leszünk 
mindketten annyira fáradtak.

Horgos, 1989. III. 2.
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Göncölszekér

Mert más kapaszkodó 
nincsen, 
hát csillagképeket keresek 
az égen.
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Megítélten

Már tudom: 
tőletek segítséget, 
tőlük kegyelmet 
nem kapok.

Horgos, 1988. VI. 24.
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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.
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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 hangosabban 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. D
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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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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 
merengenek 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. II. 16.
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És végül megnyugszom

Hirtelen szokott rám törni.
Általában elalvás előtt, 
amikor számot adok az aznapról.

Rám tör teljes valójában, 
hideg, dermesztő csöndjével - 
és tudom: nincs menekvés.

A legkétségbeejtőbb, hogy nem tehetek 
semmit ellene. Semmit, mert kiszolgáltatottak 
vagyunk, mint a fű, a fa.

Ijesztő a fölfoghatatlansága, az ismeretlen, 
az, ami azután a pillanat után 
következik. A Semmi.

De mi a Semmi? Addig mindig lesz 
Valami. Egy mozdulat, egy lélegzetvétel, 
egy hang, egy illat. És azután?

A teljes csönd, a teljes sötét, 
a földhideg, az űr.
De hát mindez: valami.

A Semmi: fölfoghatatlan, meghatározhatatlan, 
megérthetetlen, kimondhatatlan és elképzelhetetlen. 
A Semmi Minden. A Semmi:
Isten.
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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.
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És mondá:
„Ti vagytok a föld sója.”
És a szó, 
az ige.

A szó?
Az ige?
Ugyan kinek?
(Ugyan kinek?)

Horgos, 1988. V. 14.

109



Csonka fohász

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

Nézem a kukoricaszár ökröcskét 
és lovacskát, a nádvázú papírsárkányt 
és megvénült 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 olaj ág
vétkeket
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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.

113



Mondják, elmúlt a tél

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

Mondják, elmúlt a tél,
Nem zajlik már
Tiszán ajég,
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?

Magyarkanizsa, 1991. március 18. - április 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 mindent 
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.
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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.

Magyarkanizsa, 1991. III. 7.
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Belefagyunk a nyár forróságába

Öt hónapos 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?

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.)

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.

Magyarkanizsa, 1992. VIII. 3.
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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?

Balkáni gyilkosok 
hullatáncukat lejtik, 
gyermeki koponyáról a bőrt 
gondosan lefejtik.

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

Kőszürke felhőivel 
ránk szakad az ég, 
felkap, magával ránt 
egy jéghideg légörvény.

Belefagyunk a télbe, 
bele a tűzbe, 
a kiásatott gödrökbe, 
a megpörzsölt erdőkbe.
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Hangok helyett a torkomból 
vérrögök hullanak, 
Európa messze vagy, 
Európa, te kurva.

Magyarkanizsa, 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.

Magyarkanizsa, 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.

Magyarkanizsa, 1993. XI. 16.

121



122



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 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?

Magyarkanizsa, 1994. V. 14.
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Istenről, hazáról, szerelemről

gyarló és nemes, a dölyfös

Ö a kezdet és a vég - az alfa és az ómega. 
O az egy és a három - az oszthatatlan és az osztható. 
A rejtőzködő és a bennünk bujdosó 

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

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 Törteli Ignác, Veszelka Imre vagy 
a nevezetes Rúzsa Sándor. Őseink közt nincs 
tudós, nincs próféta és nincs 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?
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Hazánk az ég, és hazánk a föld, a tűz, a víz és a lég - 
i Duna és a Tisza köze - mint jó asszonyod öle. 
[árják a hajósok a Dunát és a Tiszát - bennük emberi 
is állati hullák. Járják a hajósok a Dunát és 
i Tiszát - az ötven év, talán még annyi se - 
hány ezer sorsot mosott egybe? Jégen a lék, 
sennünk a tér, mi üresen tátongott másfél emberöltőn 
ít, emberi lelkekért kiált. Érettük, kiket 
halálukban tagadtunk meg, mintha rablógyilkosok lettek 
zolna. Érettük, kiket úgy sodort a Tisza vize, mint nyaranként 
i haltetemeket már évek óta. Hazánk az ég, és hazánk 
i föld, ott, ahol e kettő egybeér - égbe a föld és 
Földbe az ég - ott akarod szedni az ezredév termését: 
i szőlőt, a búzát, de: a szamártövist és a repkenyét. 
Hazánk az ég és hazánk a föld, mi rejt magában 
izer csodát - tücsköt, bogarat, 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 
iszakkeleti, ami tábortüzek füstjét és lovak dobbanását hozza 
"elénk, évszázadok mélyéből.) 
Hazánk a tűz és hazánk a víz, a lassú, vén komondor - 
fölykei vagyunk a Tisza két partján.
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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.

Magyarkanizsa, 1992. november - december
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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 Fonni Úrtól 
nyerhetők, de födi halandó segéjtségömre 
nem sijjet gaz tartarok és mindönféle más 
pagányok elleni harczba.
Kinyerés pajtásom, egyalom-béli czimborám ki vót, 
mind e’hagyott, es csak magam hadakozok. 
Kutyafejű gaz tartarok tengörnyi serege 
ha ellep, tudom, asszonyom és házam megvédeni 
nem tudom. Ha hinni tudnám, a mindönt 
ellepő hullám ellen gátot emő’hetünk, rögvest 
segödelmedre sijjetnék. De ennen má’ csak aztat 
vélöm: e végeztetőit.

Horgas, a. D. 3. Decembrius, 1988.


