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böndör ра 1 

műveletek 
(19730612-19730614) 

01 prológus 

A természetes akadályok hiánya, 
azok mesterséges akadályokkal való érzékeltetése, 
nyilván kissé komikus is, 
— a Gutenberg sóskifli ehetetlen, — 
én 

(»Intimkapcsoló.«) 
(Névmás kikapcsoló.) 

02 gellért oszkár: a pet őfi-centenáriumra 

Halaványul. ... az égen a hajnali hold —
Az a szív, az az 

(Ismétlésszámoló. 
Négy, — kikapcsoló.) 

03 a korlátok hangsúlyozása 

Soha, soha. 

Szó, rojt, férc, — 

kő, véső , 
ólom, réz, ágyú. 

(Négy jel, — 
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04 nagy zoltán: a ketrec 

Pár csak a szűk. 

a mit sem ér 
A már vér. 

már 
csak a át. 

G már 
ég 

nem már tele 

a szél nem szét, 

Nem 

Nem lát  /a  már, se fény, se f ű, 
a és a düh: 

egy kis 
mint egy! 

(Négyjeles beolvasó. 
Csonkítás. Alkotás.) 

05 megfékezett indulat 

Azok az állatkák, 
melyekr ől az žrodalomtörténet is említést tesz, 
(veszélytelen paraziták), 
azok, ezek (és most ezek) a sorok közé is 
behúzhatják maguk. 
Halhatatlanságukban haszontalanul 
felugatva a holdra, bőgve, nyerítve 
azt tehetik amit ó 

(Indulatszó  kikapcsold.) 

06 szövegtámasztópontok 

ketten, négy, háromig, 
négy, 
ötöde, hatan, négyfelé, 
8 

HIBA 
HIBAA 
HIBAAA 
HIBAARA 
HIBAAAAA 
HIBAAAAAA 
HIBA.AAAAAA 
HIBAAAAAAAA 
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07 stéphane mallarmé: köszönt ő  
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08 figyelemkapkodás 

Sötét meg akarja fosztani világost a - 
- Az ilyen dogmatikus felfogás hibás. 
A- 

A   futópáchoz való ragaszkodás 
éppen olyan hiba lehet, mint a - 
- az állás adottságait nem vesszük figyelembe. 
Világos hatalmas térelőnyre tett szert. A - 
- A d5-pont négy világos »össztüzébe« került 
és így sötét a - 
- A c-vonal, amely a — 

(Sakkönyv másolás. 
Nével ő, — mindig kiírva, —
szemaf or.) 

09 ingadozásszabályozó 

(Az írásjel alapján felkiáltó 
és más mondatot különválasztó.) 

10 hiba 

(Hiba.) Denis Roche. 
(Következ ő  lépés.) 

11 zsineg 

ZSENGE 
ZSI 
PRINT 
GARE SAINT-LAZARE 
PHÖNIX 

12 vége (x) 

(Ennél a pontnál, 
a jelszó, amely ide vezetett, 
legyen az én titkom, 
vége, vége, vége 
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toinai ottó 

1. baskír í j 
a 60 éves weöresnek 

tüdővizeny ő 	 - 
schiller udvari tanácsost emlegette 
már indultak is a koponyáért 
mint amikor magához kérette a szuvas csontlabdát 
s még azon az éjszakán megírta hátborzongató tercipáit 
indultak jóllehet a labda már nem volt sehol 
de ha netalán közben elő  is került volna 
akkor sem hozzák el ő  
indultak de goethe csak legyintett 
akár egy porceláncsészét ejtette e1 

kék kezét 
sárga kezét 

és a tulajdonképpenž utolsó pillanatokban 
a mehr licht satöbbi motyogása közben sem csinált már mást 
mint w-bet ű t írogatott a térdére terített 

plédre 
dunyhára 

w 

»szöval 	 « 
jegyezhette volna fel eckermann azonnyomban 
ha máris nem azon jár az esze hogy néhány perc múlva 
ha az idege rongy is 
hogyan fogja megfújni 
goethe baskíríját 
»szóval dehogyis: wol f gang. 
ó dehogyis: welt.« 
jegyezhette volna f e1 eckermann azonnyomban 
ha máržs nem indult volna az  if  keresésére 
és majd .nyakában mint f űrésszel s nem eolhárfával a piacra 
vžsszavásárolnž a vörösvéreséket karvalyokat 
eledelnek a verésbegyeket 
»szóval: weöres! 
minden bizonnyal: költ ő . 

ső t ha sárga mutatóujjával ő  akarta 
kék plédjére hímezni nevét: óriás költ ő ! 

ső t ha kék mutatóujjával ő  akarta 
sárga dunyhájára hímeznž nevét: óriás költő! 
szóval dehogyis: wo1 f gang. 
ó dehogyis: welt.« 
jegyezhette volna fel eckermann azonnyomban 
ám a baskír  if  
ha az idege rongy is 
ha az idege rongy is 
a baskír íj 784 



2. baskír íj 

a 60 éves weöresnek 

(részlet) 

ismétl ődő  
állandósuló látomás immár 
egy sárga ceruza 

többször hullott alá 
halpiaci balkonunkról is 
lebegve 

meleg 
valami kellemes melegség 
mert aki nem fázik az f ő  

hol is kezd ődött 
és mikor 
talán ott 
a nap már lemenőben 
amikor beúszott az öbölbe 
akár egy szétvert noé-bárka 
durva ám pedánsan hegyezett 
gó f er-oszlopa 

gó f er f a persze sohasem volt 
tán cédrus 
inkább akác mondják 
édesgyökér 
édesgyökér 
sohasem volt 
sohasem volt 
de sárga volt 
egy hatalmas sárga ceruza a tengeren 
sós 
kesernyés gyökér 
sohasem volt 
sohasem volt 

safet zec szamothrakéi niké című  festményére 

előbb csak megborzadt 
ahogy a hajnal s az alkony érintésére szoktunk 
aztán csattanás 
korbácsként csapta lapockán 
s keresztben mellén a klorofill 
és már rángatóztak is a gipszszárnyak 
ágyúgolyó sem ütne át ilyenkor tollat 
hátracsapott fejjel 
vagy fej nélkül 
mellecskék szárnyvállak 
nehéz talapzaton 
az, elszakadás minimális reménye nélkül 
iiiind erőszakosabban csapkodva 
tapsolva hátul 
mind szebben vitorlázva 
végül alig lebegve 
rezegve 
borzongva az els ő  harmatcsepptől 

785 	úgy t űnt a gipsz ki sem fehéredik többé 



mohó zöld erecskék futkossák át- meg át 
s ha nem is növényž hússá 
de legalább іІ2árváПnyá lesz 
zöld márványtej buzog fel a mellecskékben 
a győzelemről még csak ő  tud 

síp készítéséhez legjobb a f űz- s gesztenyeág 
felzengnek f an f árid örök pubertás 

* 
még nem jártam lengyelországban 
de valahol 
hol  is  
minden bizonnyal malaparténál 
azt olvastam hogy chopin 
szívét valamiféle f olyadékban őrzik 
s azóta magam elé emelve 
bambuszlábaimmal vigyázva lépkedve 
egy kristályedényben viszem 
és már évek óta 
évtizede pontosabban 
minden lépésnél 
majdnem elejtem 

minden lépésnél 
majdnem elejtem 
majdnem elejtem 

három éve meg úgy t űnt 
egy nagy hű tőkocsž jégmorzsáján láttam 
heverni sápadt testét 

majdnem elejtem 
majdnem elejtem 

breza a bronzkapuban 
szépen leírja 
malaparte halálát a műanyag sátor alatt 
jómagam a nulláslisztben 
picassót korunk egyetlen zsurnalistájának neveztem 
akit szerettem 
majd tán meggondolatlanul 
ugyanezt megismételtem malapartéval kapcsolatban is 

* 

minden tárgyat megjelöltem 
körül- és leírtam én már minden tárgyat 
hiába ugrál ide-oda tekintetem 
raktárként zsúfolt szobámban 
aranyos rézkörtéim 
kedvenc klžséim 
bige jóska vesalžus és a többiek 
édeskeserű  pipáim 
minden pipa egy történet 
minden történet tehát az élet 
aranyos rézkörtéim 
aranyos rézkörtéim 
s ilyenkor az ablaküvegen át 
pedig kint még teljesen sötét van 
mint  izzó t ű  
szurkálni kezd 
egy ébredező  madárhang 786 



pontosan engem céloz 
a végtelen éjszakában 
nyitott szemembe szúr 
aranyos klžséžm 
édeskeserű  rézkörtéim 
nyitott szemembe szúr 
és én mosolygok 
könnyezve 

meghalt a szem 
a festő  szeme 
fehér papír 

meghalt a fül 
fehér papír 

meghalt 
a fehér papír 

bszgY 

nem lélekvándorlásra gondolok 
de gondolhatnék amikor mondom 
a tulajdonképpenž pókok (armeidea) között 
kell immár keresnünk ő t 

padlásokon erdőkben botorkálva 
ha fejem hurkolt hálókba akad 
nem agamemnon sorsán kesergek én 
kesereghetnék 
a zsákmányejt ő  spirál ragasztójából 
biccentve köszönök 
a tercsérv bóbiskoló de máris felém futó 
kis szöv őgyári munkásnőnek 
jó napot kívánok 
a dokumentumot holnap visszahozom 

hány meleg harisnyát 
pulóvert fejtettem szét 
s a hatalmas gubancokat sarokba dobva 
hány és hány éjszakán át lestem 
mivé szalad össze a fonál 
szobor mely kilökte magából a márványt 
hallottam mint harmónium fújtatóját 
a pamutpajzsot 
a selyempajzsot 
mintha golyó 
ágyúgolyó ütötte volna át 

egy žndonéz asszony el őtt 
térdeltem ljubljanában 
míg nem messze 
a szürke skáláját szélesítve 
titkon talán már a halálra készült ő  

narancsot hoztak és elvžtték nyugalmát 

baloldalt még kihúzta 
a f onalvattakáosz 
a felhők 
a más-más összetételű  föld sarának vezérfonalát 
felmutatta az ehet őmérges stoppológombát 
de nem volt ereje 
ereje má.r nem volt 
nem volt ereje 
megfojtani hajnalban a gyertyát 

787 ј  a dohánysárga nagybőgőket máris pakolták 



ismét hajnalodik 

mintha már leírtam volna egyszer 
vagy többször is ezeket a szavakat 
úgy látszik elérkezett az id ő  
amikor ismételni kezdi magát az ember 
titkon persze 
mind szorosabbra húzva az áttetsz ő  szálakat 
ismét hajnalodik 
közel talán már a nap 
amikor majd csak ennyit mondok 
hajnalodik 
ezek az ismétl ődések 
ezek a körök 
igen ezek a körök végre 
munkám törvényszer űségeit mutatják 
boldog vagyok tehát .mégis 
boldogság • boldogság 
így középen ponttal avagy óriás kárbunkulussal 
érdemes lenne egyszer kikezdeni ezt a »verselést« 
ismét hajnalodik 

ismét hajnalodik 

a por finom keszty űként rejti 
az akaratos öklöcske ereit 
mélyül ő  repedéseit 
gyulladásban levő  pórusok rozsdáját 
mégis mintha éppen most pöccintette volna el magától 
a politúrozó tampont 
először mondva ki 
itt fenn mondva ki el őször 
ahogy csak a fa tudja 
puhán és szárazon 
szék 

a tampon az erdők felett lebeg forogva 
az erdők felett melyek kivágatnak és felszeleteltetnek 

egerek trambulinja 
a birkabéllel leragasztott szájú 
üvegek alléjában 
paradicsom írja 
paradicsom 
rohammal vétetett be 
kerti szék írjuk 
kerti szék 
bár a lábak oroszlánmancsban végződnek 
írjuk 
bár mancsokkal 

nem maradtunk északon 
volt házunk fából 

nem maradtunk a tengeren 
volt házunk emeletes márványból 

életünk ott is folytatódik 

máris vastag sós könyv 
órjás könyv a hóban 

állunk levett süveggel 
a szélben 

selyempapiros zizeg a fés űn 

biliárd avagy tar koponyáink 788 



zászlócskák döf ődnek 
körben a meleg húsba 
hajlanak egymás fölibe 
gerle nyakán 
a fekete pihetollak 

száraz avagy virághabos ág 
árnya 
hangfogó 
a felkel ő  napban is ott 
remeg 
a tóba ejtett gyűrű  

ezüstfóliával takarják az ablakokat 
a maradékba csirkehúst csavarnak 
mert délfelé már elviselhetetlen a h őség 

kora hajnalban amikor még nem csillantja az üveget 
a fóliát a nap lévén éppen ez épületek mögött 
tán még a duna alá nyomva 
úgy tűnik ólommal öntötték tele a szobákat 
emberformákat sejtetnek a gy űrődések 
ott egy kutya 
itt két kisgyermek 
az este még lázasak voltak 
elpattanhatott volna valami üveg 
vagy porcelánvezeték tejes testükben 
mivel sosincs lázcsillapító a háznál 
mosdótálba lógatott kézzel aludtak e1 
s akkor ért oda az ólomhullám 
pompejiben sem jártam még 

hajnal: egy óriás ólomkatona áriája. 

valami ledobta magáról 
ám ahogy a macska mindig talpára 
ő  énekébezuhan 

zuhan  

a gránátalma repedt fel csupán 
s ejtette levél tenyerébe a tücsköt 
egy japán metszeten 

ha kettéhasadna a f öld 
repülnénk így 
énekre tátott szájjal 
a szénnel teli 
a drágakövekkel kivert 
órjás seb felett 

zuhannánk 

zuhannánk 
egy bárányfelhő  matracára 

ismét hajnalodik 

nem megyek közel ilyenkor az ablakhoz 
maradok ahol vagyok 
a tintakék széken 
csak a kéztartásra kell ügyelni 
az ismétl ődő  mozdulatok ritmusára 
egy kis távlat szükségeltetik mindenhez 
még a hajnalhoz is 

szobámban még az éj piszkozatai 
»esthajnal« »új versek ó versek« s miegymás 
még ezután fogok led őlni egyszer majd 

789 	eldőlni ilyentájt 



az ágy mindig éj 

ismét nadrágban fogok aludni 
szégyellnék alsónadrágban meghalni 

vannak hajnalok 
jeltekžnt munkájából az ember és meglepve látja stb. 
amelyek széthullanak darabokra 
arról lehet szó minden bizonnyal 
hogy amikor világosodni kezd 
amikor a sötétség elválik a mélység színét ől 
vagy a sötétség félrecsúszik a mélység jelszínén 
a kék erdő  felszínén ahogy ő  mondaná 
abban a pillanatban szemerkélnž kezd az es ő  
a végtelenb ől induló végtelenbe tartó vonal 
mintha mi sem történt volna 
pontocskákra hull 

madarak a kakojónia dagályában 
ám baskír íjam már feszül 
már feszül 
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kósa jen ő  

vonataьІakb®1 

fényesen 
ível őn 

súlyos sínpárt 
láttam lezuhanni 

az 
égbő l 

vákuum 

Kép pont 
közül 
kifolyt 
a tér. 
fi res 
szavakkal 
pótolnád, 
de mit 
sem ér. 

augusztus 

Krisztust lop a béka-kórus 
a völgyben — s a konyhán 
a lábasok libazsír helyett: 
teli vannak sündörgő  fénnyel. 

város 

Részeg t űzf alak 
kihullt téglái helyén 
verebek fészkelnek. 

Kínnal ébredt 
ónszem ű  kalauz 
lyuggatja az életet. 

olykor 

Csillám-bérc-por zuhatagos 
pilláid alatt is 
a piros masnival átkötött 
csomagokat vélem, 

791 	amelyeket nem bontottam fel. 



álom 

Azt álmodtam, 
hogy egy nagy téren járok, 
és a riadt galambok közé 
izzó csönd-magokat hintek. 

Éppen olyan volt, 
mint bárki közülünk, 
csak valamivel szótlanabb. 
Csodáltuk ő t. 

Furcsa, zöld kalapot viselt. 
Néha zöld diókkal játszott. 
Az apja —mesélték — 
úgy akasztotta fel magát. 

kormos mezőn 

Töprengő  hús-szilánkok szanaszét. 
Újrahalnak szivárvány színekért. 

szemcsés paripák 

szemcsés paripák 
naperes korcsok 
halmaz derűben 
nem egyesültetek 
ezért vagytok most is: 
szemcsés paripák 
naperes korcsok 

egyszer 

Az átázott madarak 
csíkosra festették az id őt. —
Összekuszált tollaik közt 
mérgesgombákat kerestél. 

űr 

Önnön hajnalán, 
saját képére 
újrateremti 
önmagát. 

születés 

Míg parti vizek álmos tenyerén 
újra kél a gondolat, 
s szén szarváról fel-felröppen a f ény: 
olajcsíkok, vasvázak ködében 
daróc 1e1kű  semmiség lapul. 
Keresztre feszített pillanatok sora 
világítja be 
a veszett kutyák harapta teret. 
S a lehetőségek szúnyog-füzér szólamai 
özönlik el a jelriadt üгességet. 

alkony 

Lágy nap-taréjt ősz tenyérrel paskol 
az ég, s elbillen gömb-falaival. 
Kényes horpaszán horpanó bodor: 
vörös kuckóban pelyhes ravatal. 792 



eső  a térben 

Langysötét foltok körein 
nyálkás holdfényt szürcsölnek a csigák. 

október 

Csönd, majd hulló neszek 
raj-gyűrűi a vizen. 
Eremkben ködszálú ernyedés. 
Nedves, sárguló bokánkat 
időnként összefenve 
őrt állunk 
feneketlen énünk peremén. 
De a kellő  pillanatban 
mindig feljön értünk a víz, 
hogy önmagunkba 
fi zuhanhassunk. 

szelek palotája 

Ó kóckirályné, 
töprengő  tereim torzszülöttje: 
te meg tudnád mondani talán, 
hogy életeim nyárfasorából 
kiaólni olykor mért szeretnék! —
Ha megsúgod: 
cirmos szetl ők fésülik majd 
lábnyomaid kusza fonatát. 

pók és árnyéka 

Együtt szöv ődnek a kamrás f ényben. 
Talpukról a derű t sejtő  zizzenés, 
mint tapadó szálak rezzen ő  dallama, 
ráoldódik a mennyezetre. — 
Egy-egy pillanatra úgy tűnik: 
mindketten élnek. 

tűz 

Nyáríz ű  szemedben térdepelve, 
látom: bősz nap-csigolyák pora ég. 
Rő t táncuk homlokodra tüzet t űz. 
Rő t ropogásuk szemedb ől kiűz. 

néma birodalom 

Ezerszín köveid 
a mélybe veted. — 
Együtt figyeljük: 
mint koldul fintorért 
gyöngypalástban a ma. 

emlék 

Mint méhszagú hajlatokban 
dinnyehéjról a szirupos lé: 
csöppensz tova 
hűskeblű  perceimben. 

denevér-halál 

Árnyékot görbít rám 
a madárvágta csönd. 793 



danyi magdolna 

napfolt 

Hittem, kígyób őr ez, le lehet majd vetni. 
Itt volt az évszaka, s észre sem vettem. 
Hát ne beszéljen itt senki szenvedélyr ől. 

hajnalfelé 

Hajnal f elé, 
a levegő  még fekete posztó, 
kopástól fénylik, de nem szakad, 
hajnal f elé, 
mielő tt a sötét foltok szétválnának, 
már megrezdült bennük a nappali 
egyedüllét gondolata, megbújni nem lehet, 
hajnal f elé, 
mielő tt végképp elhagyna a szótartó csend, 
hajnal f elé, 
mert hogyan pontosabban — 

homályos látomás, mintha értelem, 
szurokba léptél, ne szégyelld magad, 
jó anyag ez, ismerkedj vele. 794 



sötéttiszta 

Álmodban kiáltozol? 
Emléktelen, ne beszélj, szeress. 
Pontosan mn г  a fájdalom. 
Minden szó embertelen. 

ha kezed elárul 

Egyszerű  s áttetsző  szavakat kerestél, 
hallgatva elveszni köztük, ezt akartad. 
Mint a tengeriszivacs a tiszta 
tengerfenékhez tapadva érzi üreges 
testében a hűvös víz áramlását. 

Senkit sem akartál megzavarni, 
veszélybe hozni se, senkit, 
ártalmára lenni, senkinek. 
Szálkás kezedt ől rettegtél, 
ha mások ellen mozdulna. 

De ha nyugtalansággal 
bárki nyugalmát megzavartad, 
ha kezed elárult, 
ha a csend is elárul, 
ha idejutottál, 
hogyan tovább? 

késhang 

Én magam 
magam ellen —
elég vagyok-e? 

S ha én nem. 
Más hogyan? 

S ez állandó fény ű  
vakító félhomályban —
mit keres itt 
a késköszörülő ? 

dante 

Alászállsz. Félhomály. Megszokod. 
A fény itt belül fanyarabb, ridegebb, 
Magukból a tárgyakból való. 
Roppanó vezet őd. Kőből él. 

Időből időbőlhány bugyor? 
795 	Üreget mar az út. 



maurits terenc 

maris néni 

meghalt maris néni 
meghalt a kissámli 
meghalt a barackfa 
a liliomok elbújtak 
a hátsóajtót se hallani 
Ti  lesz velünk babám 
Ti  lesz velünk estélig 

pista 

gyere velünk pista 
a bozótba 
harangozó néni 
most jár 
most jár 
suttyomban a holdra 
döglött verebeket visz 

sóska 

a kiskapun mint nagy 
égig ér 
a sóska 
sóskaleves 
irénke 

a kötényében 

zöld fészek 

árpád 

egy nagy tölgyfa alatt 
árpád kitörte nyakát 
meglilulva jött föl 
úgy húztuk ki a partra 
magával hozta 
a gyökereket 
az iszapot 

lajcsi 

jaj elszökött a liszka 
a góré mögött 
álmodni se merném 
vihog két boszorka 
a kerítésen lajcsi csuklik 
odaszögezték 

béla 

megütötte a harang 
sánta mint a létra 
a misére is kézben kell vezetni 
áldozni sosem volt 
úgy kell letérdeltetni 

tavasz 

kivirágzott a ringlófa 
fehérlett mint hó f ehérke 796 



utasi mária 

árulók 

Szerelmet szerelemért 
Testet testért 
Mégis kufár hazug 

Fekete a pásztor 
Szertefutott a nyáj 
Nincs kolomp 

Égő  szurokban 
Pokolkerék forog 
Forog hiába 

Talpig átokban 
Életünk szerelmünk 

797 	Farkas tépázza 



sziveri jános 

narancs 2. 

a narancs helyzete a térben 

Qnmagunkért alkalmazzuk 
a gyöngymadarakat, 

— ha már a gondolat 
üvegszöge 

a kezek rendszerében 
robban — 

mint hideg tárgyat. 
A csillagok fehér mesze. 

A tárgyak nemisége. 
A narancsban is, 

és csak ott 
robban az üvegszög. 

a narancs önmegtartóztatása 

Lassan de 
ütemešen 

üveg- 
hideg 

ha jszálbiliárdgolyó. 
Csontjegek 

tükrén 
önmagában 

nem lendül és 
nem állapít. 798 



a narancs-szervezet fémképlete 

Összetörten fagynak üvegcsövekké 
a hangok 

belül mélyponton, 
mikor kialszik a jég. 

Aránytalanul 
feszült 

imaházunk 
szentségtörése. 

Megállapodni kényszerülünk a borzadály 
oltárán. 

Egyirányba hallgatunk 
a szünetjelekkel. 

a narancs is kifordul 

Miután nehezen 
feledni 

indul, 
nehezen újraröpköd, 

újrahullik. 
Az újrahulló gömbgolyóban fejez ődik 

az indulás. Hajló pályát 
ránt a kőlapon. 

Fentebb ráktükör-csönd 
a zongora, 

kikapcsolja a 
talaj rövidségét. 

a narancs és a négyzet párhuzama 

Fölhasított mellszobrok 
röpködnek egymásba, 

mint a 
márvány-narancs néma 

felépítése. 
Ha belép széthulló hangszer, 

ha nem, csak a közeg 
riadt keménysége porlik. 

Így talán a térrehulló 
galambtorkok 

a narancs feszülő  karjában 
rezdül a csont. 

bálványjáték 
(tüncsike verse) 

799 
sóról lepergő  
bogárfehérek 



agóniaszerelem 
(tiincsike verse) 

vagyunk a tükörkržstály 
füstvirág-csillárában 

és párás 
képežnk a k őfüggönyön 

a narancs játékszere 

Harangszó a viharvirág 

A ködíz ű  toronyból, 
de 

amint 
repedésein kifeslik c 

borostyánezüst 
csillagmozdulatlanság, 

és tompán fordulnak 
a szemüvegek. 

a narancs 

A narancsok állandó hullása 
következtében, ismeretlen 

üveggolyók szikkadnak 
a homoktükör tüzében. 

Repedezett, száraz emberek 
eltűnő  egymásutánja 

és a húsmellű  gépek. 
Őseink gazságával 

tetoválják fehérségüket a 
beláthatatlan izomtenger tétlenségébe. 

És végül magvait szétrúgva 
fölpattan apám narancsfeje. 

a narancs sorsa 

sorsvirág 

A narancs körül négyzetes 
szirmok képezik a tengelyt. 

A tengely bizonyítható 
átváltozásában, 

megkövül csillagképünk 
narancssárga nyugalma. 

Mindent az 
újramagyarázás 

lehetőségeivel 
f ejezünk, miként 

a vers türelmét is csak 
az ébredés lopja ki holnapunkból. 800 



szügyi zoltán 

ha sötét lenne 

sötét lenne a szobánkban 
a kékszobában 
a rózsaszínben 
és a mintásban is 

sötét lenne azon a két barackfán 
melyről már régen levették a hintát 

sötét lenne zsebeimben 
ahol a kis üveggolyókat őriztem 

sötét lenne ott a falon 
a szentképek helyett 

sötét lenne a kék hamutartóban 
ahova évekžg szórtuk a hamut 

sötét lenne anyám fülbevalóján 

sötét lenne szájharmonikám dobozában 
abban a kis fekete dobozban 
az elefántcsont mellett 

sötét lenne feleségem hasában 

mint egykor a fácánvölgyben 

még a folyásba hulló napon 
álltunk 
a kagylók vájta bemélyedések között 

egy gyerekkocsi- 
keréknyomában 
barázdákat tapostunk 
sápadt arcába 

mint  egykor a fácánvölgyben 

koszorút fontak fejünk fölé 
a méhek 
a folyók 
a kagylók vájta bemélyedések 
a homokrakások 

mélység f ölöttž 
tisztasággal 

mint egykor a f ácánvölgyben 

801 	kampóra akasztva az idő t 
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ladik katalin 

hetedik szippantás 

légbuborékok a nyálban 
felemelkednek a hangszálak, lecsapódnak 
a nedves izmok, összeszorulnak a meleg csövek 
a nyakban, betódul a forró szurok, 
rekedthang 
bugyborékol a torokban, negyedik szippantás, 
tágulnak a gumicsövek, a kalapács magától leesik, 
közelebb csúsznak a falak, 
leszűkült buborék, ki-be járnak a székek 
a meleg csontok között, 
leszűkült tudat, dió a fejemben, 
zöld sz őnyeg 
a falon kívül semmi 
valami nagy buborék, ötödžk szippantás 
valami óriási, tér, hang, idő , 
elő ttem semmi, meleg tárgy zakatol bennem, 
testem a leveg őben, súlyanincs-időben, 
a buborék leesik, lehull a sárga párnára, 
fekete hajmozdony szuszog, hatodik szippantás, 
tér, idő  a gyomorban, buborék fölöttem 
ha van lét, nem az enyém, 
ez a csuszamlás nedves zsinóron 
dióból ki, dióba be — 
repedés vagyok a nemlét falán 

univerzum 

szombathy bólintnak 
 

ez az élénkvörös villanykapcsoló kezedben 
igen közel áll a zokogáshoz 
ez a melegség csaknem emberi hang 
ez a fekete négyzet 
ahol a gyökerek veled élnek 
és vžsszatérnek hozzám 

 
ez a fehér kagyló 
sikoly testembe zárva 
a meleg dolgok érzékelése 
úgymint hang kéz illat 
az idő  testemben elárad 
nincs többé tér 
barna láda 
van melegség illat édesgyökér 
f ényes  0 116  
hosszú fehér cérna 
csend 
meleg vasaló 
a szétrobbant kanyar útveszt őiben 802 



podoiszki józsef 

. 

Megsz űröm a szót. 
Az Igéig. 
Egyértelm ű  salak hámlik rólam. 
És kibontakozik lassan 
a rendezhetetlen. 
Utak mindenfelé. 
Fordul a szellem 
és forgolódik. 
Megadatott a végső  bizonytalanság. 
Archimédeszi pontom idegen. 
Kételkedem. 

öngyilkos szavak 

mert fél 
ó fél ám a szó is 
és tiltakozik 
tornyokból veti alá magát 
és gerinctörten emelik föl 
kik f ölemelžk 
gyúrhatnak már belőle bármit 
kedvük szerint 
szelleme kimúlt 

s lett így vajúdás 
minden gondolat 

papír 

végezetül és végs ő  soron 
maradj pedig 
csak maradj 
üres 

803 

derengés 

a f ény 
mint hasztalan kísérlek meg 
számos-számtalan ezerszer újra 
szemedbe vájni 
hogy ott láss meg 
s onnan lássalak 
az a f éпy derengi 
ránk szürke és piszkos és nagyon fáradt 
hideg hajnalait 



kilátásaink 

visszaszámolom kezedbe 
nyújtsd ki 
a csönd érméit 
hiába készülök végigmondani 
hiába készülsz 
hiába 
fordul a lét 
kozmikussá hígult átváltozás riaszt 
védjelek-e 

valahol elkallódóban 
jeltelen gombolyag 

határaink 

kezem résein át 
az ujjak között 
hol elvesztette 
minden uralmát 
már a tapintás is 
hát ott vagy idegen 
és nincs akkora tenyér 
és nincs oly mozgékony test 
mi befogadna 
tudod-e 
érzed-e 
a benned és bennem 
hiába lüktető  
tárult örvényeket 

variációk késsel 

 
ólak sok barmát 
számolja a kés 

k ő től köp szikrát 
élesedik 

emberi kézben 

 
emberi kézre 
emberi kéz 
szerszáma 
lecsap 

 
éjszaka készül 
fészke a kés 
s fonatban már 
hasított vessz őkezük 

 
vershiány bővül 
légüres 
észüres 
hústeli térben 

zárópont: 
ólak sok barmát 
számolja a kés 

mesterlövész a háztetőn 

mesterlövész ül a háztet őn 
és unatkozik 
mert késik az áldozat 
addig pedig állandó lazítás 
az ujjaknak a szemnek 
az összpontosító észnek 
és a re f lexek fürgeségének is 
lazán kell pihenni 
érdektelen 

jaj de nehéz a dolga 
a mesterlövésznek 
— is 804 



Mert jelleg-nyomta lapos itt a föld 
és széltört kapukat ácsolnak újra 
vihar után. 
Magadra zárt világ. 
Kitaposott udvar, 
távol hagyott rétjei a napnak, 
umikre számtalanszor körüljárt falad 
rései elő tt visszaemlékezünk 
a túlnani tárt határt csodálva — 
hóka gombafejek a nyersdús klorofillt. 

halászok 

Halászok gy űlnek a parton 
a varsák homokon hevernek 
és sorban a csónakok  is  
ember most nem száll vízre 
a folyón 
csak a part lüktet 
átveszi a kemény léptek kemény ritmusát 
s bemélyül a föveny a dühödt 
akarattól 
szó kevés esik 
és mi kibukik 
az ott ü1 közöttük 
a széltelen nyári melegben 
készül ődnek 
majd egyszerre titkos jelre 
elfordulnak a vízt ő l 
és tömött sorokban mennek 
mennek a halászok 
a város felé 

vadászok 

Puskáik vállukra vetve már 
iszákjuk nyakából nyúl feje lóg 
a kocsmáros buzgón töri magát 
a vendégek pedig elcsendesednek 
nem zavarják a fegyvereseket 
figyelik őket 
a petyhüdt nyúlfejet 
és vér szaga tölti be lassan 
az alacsony ivót 
de a vadászok lármásan isznak 
mesélik hogyan futottak 
menekültek volna 
sebzetten is a riadt állatok 
a hajtók pedig tisztességtudón velük örülnek 
s várják a bőségből nekik jutó 
kiérdemelt koncot 

őszutó 

apró madarak tanyáznak 
összezárt-melegen várja 
a testekben hagyott vér 
mint fog nehézzé s űrűsödve 
finom kržstályalakban 
lecsapódni 
mint fogja a döbbent ő  hideg 
kincseit a szervezetb ől 
kivájni a síkos határra 
mert nincs könyörület 
tél lesz tél 

nemsokára 805 



maronka gyöngyvér 

légzés 

az ablakok levegő-kockákat 
dobálnak tüdőmbe 

eső  

éggel-teli labdák repednek 
színük lehullik 

ráolvasás 

tőlem el ne lopjanak 
világszép leányok 8%  



mozdulatok 

az üveggömbök 
széttörnek kezemben 
de sebeimre nem gondolnak 
szžlánk-létükben 

iszapba fulladtak a 
dalok 
szétpattantak a 
titkok 
a háromágú tölgyfát 
tündérestő l 
folyóba sodorta a 
vihar 

. 

szžlánkos szakadásig 
feszül szemedben 
az ének 
ez az én arcom 
törött tavak tükrében 

áldozati bárányom 
hazugság 
gyapja szeme vére 
kék tenger 

kiabadt patakok 
medrében 
szomjanhalok 
varázserőd nélkül 

a tenger aki 
tenyeréb ől teremti 
a siгálvokat 
elrabol engem 
s tenyerébe temet 

I  
körei volt iaiom 
nyers év еуйг+'Ј  d közül 

807 	megmentettelek 



brasnyó istván 

versek 

lisztesláda 

A padlás szájában 
a szürke lisztesláda, 
amely valaha méhkaptár volt, 
de kivesztek bel őle a méhek. 
A kés ő  őszi estben 
szürkén úszik a liszt a leveg őben 
keresztül a lámpafényen, 
és a kemence vállán 
fehér kend őbe kötve 
megcsörren a csonttá száradt pár, 
ugyanúgy 
akár a diófaága 
szeles id őben 
az ablak törékeny keretén. 

délidő  

Láthatatlan szálon pókok 
lengnek az árnyékukban a fák alatt —
a lovak a kapu elő tt toporzékolnak, 
míg a deszkaszárnyakat a kamaszlány 
szélesre tárja. 
A befüggönyözött ablakokból 
hűvösség tódul, 
méhdongás hal el az üvegen, 
a tetőgerinc remegő  hátán 
forgószél simítja ki a délibábot. 
A fal mellett férfiak támaszkodnak, 
papucsban, szakadt ingben, 
lábuknál a tanya kutyái, 
terményárakról beszélnek, politikáról, 
meg arról, hogy a búzát menthetetlenül 
tönkreteszi aratásig a rozsda. 808 



vihar 

Szürke villámfényben 
dermedt bozótok az út mellett, 
s az asszony tarka kend ője alatt 
a kibomlott hajtincseket 
magasra csapja a szél. 
Minden billenni készül: 
a két gyerek a kocsžderékban 
ijedten kapaszkodik, forró 
ujjaik rásimulnak 
a rozsdás oldalvasalásra, 
míg nagyokat zöttyenve jut túl 
a kocsi a barázdán 
a sűrű  záporesőben, melynek 
ezüst színe megtörik 
a vágtázó lovak és a menekül ő  madarak 
hátán. 

zabföldek 

Az éji harmattól öntözött 
gyalogösvényen 
a zabföldön át, 
amely most csupa ver őfény, 
lányok mennek, 
ruhájukat 
a lucskos kalászok felett 
magasra tartva, 
s hogy a hímportól kékl ő  
levelek 
a bőrükre tapadnak, 
kuncogva szedik lábukat 
az összerezzen ő  fürtök 
özönvžzében 
az út felé, 
hol a kerekek őrölte porból 
pacsirták röppennek a magasba. 

a mélyút hava 

Madárnyomok a zizeg ő  kérgen 
és tetők távoli fehérsége 
a leülepedő  füst alatt — 
a hóban gyerekhad nyargaldszik, 
eltévedt utak futnak össze, 
melyeken semmi nyom, 
nem érkezik senki, 
estig kitartó szélcsend, 
csak a bodzabokor ágairól hullik 
a hó, 
ahogy egy jelentéktelenül apró 
madár 
kört ír 1e felette, 
és a kutvák, f élúton, 
kapkodva szimatolnak 
s a neszre hegyezni kezdik 
dermedt fülüket. 

őzek 

A kerítés el ő tt őzek 
haladnak tova a szüremlő  
éjszakába — 
felvetett fejjel 
kutyák vonítására fülelnek. 
De az üres udvar 
néma és sötét négyszöge 
reménytelen tárul 
a csillagokra: 
csak ezüst szelük az, ami a kémény 

809 	eldugult kürtőjében hörög. 



tűz van 

A vörösl ő  égalj láttán 
a fákról leröppennek a pulykák 
s kurrogva futnak a kapu felé, 
ahol a kerítésen, hogy messzebbre 
lásson, 
egy f žú gubbaszt, 
arcán a meleg éjszaka pírja, 
és kopaszra nyírt fején 
a borosták 
rézszínben villódznak a távoli tűzfényt ől 
a homloka felett, 
majd a hirtelen szirénaszóra, 
ami az éjszaka csöndjén átdöf, 
felborzolódnak, 
akár a végtelennek tűnő  árpatarló, 
melyen a kórók árnya 
most hosszúra nyúlik 
és feketén lobog. 

üres szoba 

Szalmaszál zizeg, míg a hó vžsszf énye 
odabenn 
árnyékokat ír a falakra 
meg a mennyezet szürke síkjára —
a lámpaláng ijesztő  lobogással 
kialszik 
s a kútból f elszökžk a csönd; 
csak a papírzsákon kapar 
továbbra is egy egér 
és az olaj hideg simasága 
engedékenyen veszi fel 
a sarokba állított bekötetlen üveg 
öblös alakját. 

házak sora közt 

Házak sora közt az út 
nekivág a dombnak, 
féltet ők lógnak, támpžllérek 
vakolata hullik — 
s ez a férfi, 
aki leszállt kerékpárjáról, 
hogy cigarettát sodorjon, 
ujjaival körültapogatja a dohányszálakat; 
szeles délelő tt, 
és mintha élne, hajladozik 
az árok sárga partján 
a portól fakó level ű  gyalogbodza. 

új árendások 

A még idegen fák alá 
a drótkerítés árnyéka terít 
megnyúlt négyszögleteket estefelé — 
a gyerekek most már haza 
szeretnének menni, 
a gang lépcsőjén ülnek 
és rövid lábaikat nyújtogatják, 
míg az apa valahol az úton 
a jószágot tereli, 
az anya pedig 
fehér szalmazsákokat töm degeszre 
a tavalyi szalmakazalnál. 810 



fejés után 

Az éles szag a tejkonyhában, 
a zümmög ő  szeparátor, 
mely a lányok haját összeborzolja, 
míg a két gulyás gumicsizmában 
hordja a kocsiról a felhőszínű  
hatalmas tejeskannákat. 
És hajnalban a nagy tartálykocsi 
az egésszel messzi földre 
indul, 
csak a mosdatlan arcok figyelik 
a résnyire nyitott žstállóajtóból, 
ahogy a kerekek nyomán 
szélesen csapódik a pocsolyák sara. 

őszvégi vasárnap 

Már délután félhomály, 
az örökzöld elsötétül, 
a szél az utcára hordja 
az istállók szagát. 
Az orvos felesége 
sétálni indul a gyerekekkel, 
amikor a borbély leakasztja 
arany tányérját és becsuk. 
Az orvos beteghez készül ődik, 
gumicsizmát húz 
és prémes kabátot vesz fel, 
hogy ne fázzon a döcög ő  
paraszt kocsin, 
a végtelen és álmosító úton, 
amit feketén nyel el a táj; 
mindenütt tágasság, 
egyhangúság — 
káráló szárnyasok ülnek 
a hosszú kerítéseken. 

а11ее  

A lámpák lassan kialszanak, 
míg a fasoron 
egy magányos férfi lépdel át 
a sötétben, 
kutyát vezet maga után —
előtte a derengő  ég 
amely hamut szór a falakra 
és a csupasz ágak megremegnek, 
ha a szél a lázak közé zúdul, 
védtelen tanyák kéményéb ől 
magával sodorva a f üstöt; 
itt, egészen más illatok között 
egy pillanatra megállni: 
ahol a zsalu kinyitva tátong 
és odabenn egy váll vonala látszik 
az óra ingája alatt. 

Luca napja 

811 

A borulásban 
szélbe szaglásznak a kutyák, 
libafalka vonul, 
míg a gyerekek kinn ácsorognak a kerítésnél —
tžtkos tárgyakat csereberélnek; 
zsebek melegét ől átitatva 
minden kézr ől kézre jár — 
barázdák vizében a szürke ég 
tükörképét 
már körülkeríti a szürke este: 
messze innen, a hosszú póznasoron 
sorra kigyulladnak az üres villanykörték. 



üvegek 

A polcokon sorban 
zöld üvegek. 
Ahogy felkel a hold, 
és a konyha a nyitott ajtón át 
megtelik ragyogással, 
nem is érezni mást, 
csupán a hideget. 
A hó felett csend ül, 
és a párátlan fehér égbolt 
csak a lenti fehérség folytatása; 
idebenn az illatok: 
a kukoricaszáré a kemence elő tt, 
az eceté a polcon, 
a ruháké, 
és mindez felett a nyers hús íze, 
mindenünnen, 
meg az a csillogás. 

köd száll 

Elöl a f érf i 
viharlámpával a kezében, 
hogy megvilágítsa az utat. 
Lába árnyéka 
az útszélen ollóz, 
utána az asszony 
kézen tartva a gyerekeket, 
és köröskörül a befeketült ég, 
amelyen az imént 
még látszottak a csillagok. 
Köd ereszkedik 
s elnyom minden hangot 
a bizonytalan úton 
egyik háztól a másik házig, 
amíg csak haza nem 
érnek: 
a fák ágai a magasban gyökereznek, 
hideg csöppek ülnek az ember 
homlokán. 

szent ivón-éji tüzek 

Arcok, összemosódva 
a villódzásban: 
homlokok lángérte fehérjén 
a koranyár hűvösét ellepi a verejték. 
A keresztúton 
férfiak lábalnak át a tűzön, 
amit sötétedést ől gyerekek 
élesztgetnek — 
asszonysikongatás száll, 
porban messzire nyúló keréknyomok, 
míg a fogat horkantva torpan meg 
a parázson 
és a kocsisok káromkodnak. 
Párában s füstben állnak 
ma éjjel a csillagok, 
a föld fénybe temetkezik; 
bagolyszemekkel figyel a sötétség 
korhadt deszkák résein át 
a becsukott nagykapukon. 812 
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ácsorgás 

Mintha a zajok 
mélyebbről jönnének ezen a délel ő ttön, 
mint ahogy megszokta a fül: 
a pinceajtó ásít a sarokban 
és a szolgák le-fel futkosnak 
a folyosókon— 
kalapját a kezében tartva 
sötét ruhában várakozik 
a fal mellett egy ember, 
azt figyeli, 
mikor fogják a nevén szólítani, 
hogy a hatalmas, kitárt ajtón át 
belépjen a terembe, 
amely a délelőtt fényözönében úszik. 

kialudt tűz 

Kialudt tűz, 
a gyékényen lábak surrogása 
meg hajnal előtt — 
a fal mintájának barna-kék 
virágai 
kžnyílanak a derengésben. 
Valaki majd megtölti a kancsót 
a fényes tálcán, 
arrabb tolja az órát, 
mikorra a mennyezeten 
a rőzseláng már 
Piros árnyékait írja; 
aztán sóhajtva s csöndben indul 
kifelé, 
és kosarába a hideg szél markol. 

fények 	. 

Havas és üres pusztaság, 
az égbe szánkónyomok 
torkollanak — 
az út itt megáll: 
fekete varjúsereg kavarog 
kora reggel 
és le-lecsap az elhullott kukoricacsőre. 
Az érintetlen fehérség mögött 
venyigék, gyomok, 
nyúlnyom araszolása; 
lžbegő  kabátszárnyakkal egy f iú 
iparkodik a házak felé, 
karjával takarja el szemét 
az ég vakító f é пyei elől, 
és ormótlan cipőjéből 
kilátszanak a töredezett szalmaszálak. 

a fák alatt 

Fák hűvösében gyerekek 
kézen próbálnak járni, 
és minden hangot elnyom 
a gébicsek cserregése, 
ahogy felettük a lombban kerget őznek. 
Az udvaron a fatönk 
a rozsda f ogta baltával, 
mellyel az imént még r őzsét 
aprítottak, 
s fent az ablakban a tükör 
egyhangú f énye 
dereng, 
ami előtt öltözködni szoktak 
vasárnap délután. — 



nagyböjt 

A tüzek kilobbannak — 
a kisház ablakában 
hamuszemek tapadnak az üvegre. 
A verem domború háta 
párzó kutyákat idéz 
éjjelente a kertben — 
és nem ringott így még soha 
a vetés; 
körben a hold fényébe 
csontosodott éjszaka 
szénaszálakon susog, emeli 
a gyümölcs fák merev koronáit. 
Félálom az žstállók rácsában, 
lovak láhai között 
egy ablakra látni, 
mely a virággal hímzett függönyök 
mögött 
nemsokára elsötétül. 

a kastély kertje 

Az úton, 
ahová dús árnyékot vet 
a terebélyes orgonabokor, 
emberek jönnek-mennek 
estefelé, 
amikor a hűvös kertben már 
felragyog a holdfény 
és elsötétednek a tömött 
veteménysorok, 
a kertre harmat ereszkedik —
a kerítés rácsai közt 
félmeztelen gyerekek nyújtogatják 
át a kezüket, 
hogy elérjék a diófaágát, 
melynek elszáradt levelei 
egy régi szekrény mélyében 
illatoznak. 

láthatár 

Este, 
munkából érkezve 
vagy baromterelésből, 
magányos házának ajtaját 
kizárja az apám. 
A sötétben sokáig 
tapogatózik, 
míg megtalálja a lámpát, 
mely hosszú útjain 
hűségesen követi. 
Tüzet rak a hideg 
és lakatlan 
házban, 
télelő  szürke szele karistolja 
a parton a temető  falat. 
Az ágy letakarva, 
az asztalon egy tányér, 
vizespohár: 
az évek megrostálták a holmit, 
az embereket —
ennyi a maradék. 
A láthatáron a göröngyök alatt 
nem lapul semmi, 
különben sem látnž 
a láthatárt: 
kórók tövise kaparász a szélben 
a rengő  deszkakapukon 
a szinte valószín ű tlenül 
távoli falu utcáján. 814 



virágok 

A keríté. tetején 
virágok hajlanak ki 
az útra, 
melyeknek fényl ő  szirmain 
bogarak időznek a napsütésben. 
A nagylány, mikor elhalad 
alattuk, 
magasra nyújtja a kezét és pipiskedik 
a labdarózsa havas bolyha után — 
ruhája felhúzódik és 
térdhajlata felett 
halványkék erek látszanak; 
biztos benne, hogy nemsokára 
f érjhez megy, 
míg fogaival átharapja 
a virág keserű  szárát. 

havas este 

Az épiiletek mintha megroggyannának 
a szárnyasok háromujjú nyomaival 
teli udvaron, 
a kerítésen túl hó, 
ameddig a szem ellát — 
lobogva szá11 keresztül a leveg őn 
odakinn a lámpa lángja 
és megmozgatja az árnyakat: 
reszketve sz űkölnek a kutyák 
a ház előtt, 
míg az asszony a kerítésről 
köcsögöket aggat le, 
s a frissen fejt tej 
vastag habjába 
belecsapdos a hóesés. 

színielőadás 

Az alacsony 
és rosszul megvilágított 
színpadon 
sötét arccal kisfiúk 
mozognak 
bohócnak vagy királynak öltözve, 
a kislányok pillangók, tündérek 
vagy hercegn ők — 
a kulissza nyitott ablakán át 
a tanító 
kétségbeesetten súg 
és ujjával fenyegeti a rendetlenked őket; 
de odalenn a közönség 
zajosan tapsol 
a sorba állított székeken és fapadokon, 
a nagylányok hátrafelé forognak, 
mintha minden a terem 
másik végében történne, 
ahol cigarettázva ácsorognak 
a legények 

815 	és kalapjukat mélyen a szemükbe húzzák. 



mozsár 

Az eresz alatt, 
ahová odasüt a nap, 
dohányfüzérek lógnak a f ehér falon 
a magasra felfuttatott hajnalicska 
bezárult virágai elő tt, 
és a kerítés árnyékába 
odatámasztva a kerékpár — 
de a homályos verandáról csak 
hangfoszlányokat hallani a beszédből, 
meg hogy valaki kétségbeesetten 
harangozik 
a lepattant peremű  vasmozsárral, 
amit már feketén lep a rozsda 
s eggyé zúzódik benne minden, 
ami világos volt, ami sötét. 

italmérés 

A zúzott k ővel beszórt 
szűk térségen 
emberek gyülekeznek a fák alatt, 
melyeknek lombja 
az estben mélyebbre hajlik, 
mint az árnyékok — 
a zöldre festett kerítéshez 
odatámasztva a villák, 
a meleg nap után 
arcok izzanak a f élhomályban, 
amikor már minden elcsendesedik, 
csak a gyerekek 
hancúroznak még a kút körül 
és fényleni kezd 
a cigaretták parazsa 
szombaton, 
žtalmérés előtt, 
mikor az istállók ajtaját a sötétre 
tárják 
és lámpák gyúlnak a porlepett ablakokban. 

paraszt a kórházban 

Vasárnap délután a látogatók 
körülállják a terem sarkába 
állított fehér ágyat, 
vagy rátelepszenek a leped őre 
és kirakják a sok f éle 
kalácsot, 
melyeknek illata mindig  is  
itt lebegett, 
csak most határozottabban érezni —
az élesre soványodott arc 
meghatódva nézi e nyüzsgést, 
mintha a koporsóból kukucskálna 
kifelé; 
a széles, vžlágos ablak elő tt 
hópihék suhannak el, 
feny ők csúcsára látni, 
és lent, a kórház parkjának bozótjai 
a feltört ágyások között 
dérlepett vörös leveleiket csörgetžk. 816 
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