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1 
 
Selyemfészek tenyerében 
Gyönge napfény melegében 
Felbukkant egy jövevényke 
Sőrő pihe kicsiny szárnyán 
Máris indulna serényen 
Pedig az utat se tudja 
Pitypang bóbitája volna? 
Vagy csipetnyi puha vatta 
Meszes falak között szunnyadt 
Jó sokáig, az ebadta 
Csukott ablak óvta álmát 
Hosszantartó éjszakáját 
Jó melegben, csönd ölében 
Mint a tészta közepében 
Ha tehetné, ki se bújna 
Összegömbölyödik szépen 
De egy napon arra ébred 
A fájdalom elborítja 
Szikrázó fény elvakítja 
Körül minden tisztán ragyog 
Megszületett, nincs más dolga 
Selyemfészek tenyerében 
Kicsiny szárnyán sok-sok pihe 
Pitypang bóbitája volna?  
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2 
 
Hol volt, hol nem, egy reggelen 
megszülettem nagy hirtelen. 
  
Úgy tettek-vettek a nagyok, 
akár egy ruháscsomagot. 
 
Sírtam, fáztam-e, nem tudom, 
más lesett be a kulcslyukon: 
 
testvérem oly kiváncsi volt, 
arca mosolygó telihold, 
 
mikor nem látta senki sem, 
babrálgatta szemem, fülem. 
 
De megbosszulom ám magam, 
csak nıne már ki a fogam! 
 
S kistestvérem ha születik, 
cibálom apró füleit.  
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Apám kezében a kezem 
Mintha játékbabáé volna 
De azért apám büszkén fogja 
Hasonlítunk, kétségtelen 
Hozzáérek, rögtön megérti 
Mintha szólnék, mintha játék 
Kötne, láthatatlan láng ég 
Ujjaink között, mindörökre 
Apám kezében - a kezem 
Hazafelé, míg tart az álom 
Égi utakon, csillagáron 
Zsendülı búzaföldeken. 
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A kirakatban állt egy hintaló: 
fából volt, piros kantáros, fakó. 
 
Bámultuk egymást hónapokon át, 
s az álom egyszer csak valóra vált: 
 
kijött a boltos és beszólított, 
és az áhított ló mellé állított. 
 
Nosza, nyeregbe! - s mászni kezdtem én, 
de lehuppantam a ló túlfelén, 
 
másztam, leestem, másztam újra s megint, 
látom: a boltos erre csak nevet és legyint, 
 
végül megsajnál és feltuszkol a lóra, 
a fából való, kantáros fakóra. 
 
Egy pillanat volt: mily messzire látok! 
S láttam lábam elıtt heverni, a világot! 
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Fényben állt minden, akár egy álom 
Ablak, ház, udvar, gyümölcsfák, az ég 
Félig lehunyt szemmel is látom 
A titkok titkát, míg hív a messzeség 
Elbódított a füvek illata 
A kút fölött rengett-ringott a pára 
Éreztem: minden a maga helyén 
İsidıktıl mintha tükörben állna 
A lépcsıt mászva körbenéztem én 
Nyíló ablak a végtelen világra 
A föld s az ég felkéklı peremén 
Házunkból vezetett az út a határba 
Azon túl meg, inkább csak sejtelem 
Falu, az erdı, folyó, hegyek, a rét 
Homlokom mögött születı világ 
Távcsıben látott ezüstös, tiszta kép. 
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Ha megnövök, én tengerész leszek, 
viharban edzett hajóskapitány! 
Nevettek rajtam az otthoniak, 
hát patakra szálltam egy délután. 
  
Hajóm siklott, és elmaradt a part, 
óriáslapuk intettek felém, 
s mint aki makacsul elıre tart, 
egy pillanatra se néztem hátra én. 
 
Mit bántam akkor, hogy tővé teszik 
miattam az udvart, a ligetet? 
Egycsapásra el akartam érni 
a tengert, a távoli vizeket, 
 
a bısz vihart, tajtékos óceánt, 
hogy megmutassam, ki ám a legény! 
Hajóm azonban zátonyra futott, 
megfeneklett a város közepén. 
 
Szétfoszlott minden: tenger, láthatár, 
kapitányság, távoli utazás. 
Maradt házunk mögött a kis patak, 
s örök emlékül az otthoni szidás. 
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Fehér iszákban édes, ropogós 
Egy feketében pedig vadcseresznye 
Nagyanyó vajha hozzánk érkezett 
Ünneplıt öltött, úgy cipelte 
Kora reggeltıl az ablak elıtt 
Az utca hosszát lestük, jön-e végre 
Versenyt futottunk, ki nyisson kaput 
Azt kapja föl elsınek az ölébe 
Alma- és szénaillatot hozott  
A hegyi faluból, hol zúg a fenyves 
Fehérlı, érdes, gyöngéd tenyere 
Fejem búbja, homlokom fölött repdes 
A házba lépett, mi meg utána- 
Zúdultunk, repesı szívvel, lelkesen 
Vezettük a hős tiszta szobába 
Kiváncsiskodva, szájtátin, csendesen 
Körülültük, mint kotlót a csibék 
Türelemmel, hadd pihenje ki magát 
Elnéztük hosszan, amint kibomlik 
Az otthonról cipelt két nehéz iszák 
Nem kellett nékünk immár semmi sem 
Mást se láttunk lábánál tülekedve 
Fehér iszákban édes, ropogós 
Feketében keserő vadcseresznye. 
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Nevemen szólít a baba: 
éhes vagy kócos a haja. 
Álmomból is felébredek, 
ha kiejti a nevemet. 
Rajtam kívül senkije nincs, 
ajtó vagyok, s ı a kilincs, 
amerre járok, jön velem, 
az étele az ételem, 
ha szidnak, ı is kesereg, 
lefekszem, velem szendereg, 
ı én, én pedig ı vagyok, 
ezt nem értik meg a nagyok, 
és máris attól rettegek: 
én is olyan buta leszek. 
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Szénán, szekéren ültünk, nagyapám 
Csíkos csergébe bugyolálta testünk 
Két bivaly állt a házunk udvarán 
Sötét bırük fehér páráit lestük 
 
Az éj füstje fölöttük lobogott 
Beleborzongtunk hővös harmatába 
Kapu nyílt és a bivalyszekeret 
Ballagni hagyta egy távoli világba 
 
Vasárnapon, egy szekér s rajta mi 
Kölykök, kik titkon nem alusznak éjjel 
Egy hegyi faluból mentünk virrasztani 
Egy vásárba, mely álmainkban vész el. 
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A szomszéd kislány 
egyre babázott, 
autót vezetni 
sehogy se vágyott. 
  
Hátat fordított, 
ahányszor hívtam, 
de azért én 
csöppet se sírtam, 
 
eldugtam rendre 
minden babáját, 
majd bepiszkoltam 
az új ruháját. 
 
Nyelvét öltötte, 
én kinevettem. 
Majd nem köszöntött, 
de visszafizettem. 
 
Teltek az évek, 
cipım kinıttem, 
a szomszéd kislány 
lépdel elıttem, 
 
utol is érném, 
ha nem lennék gyáva, 
és elkísérném 
az iskolába. 
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Akkora benn a csönd, akár a ház 
Özönlik a lágy fény minden ablakon 
Kék vizet buggyant rámán és tokon 
Hol hervadóban már a jégvirág 
Saint-Éxupéry könyvét lapozom 
Melyben a kis herceg életre kel 
Künn havazik, míg bennem énekel 
Az alma illata a polcokon 
Apa közeleg, hallom lépteit 
A fel-felcsillanó nagy pelyhek mögül 
Lelkem mindent felejt, lélegzik, örül 
Egész éjszaka szépet álmodik. 
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A fésülködés átok volt nekem: 
kusza egy boglya ült fejemen, 
ahány hajszálam, szerteágazott, 
egyik sem ismert alázatot. 
 
Anyám, ha rámszólt, beletúrt kezem, 
kifosztott fészek ült fejemen, 
ijesztı árnya a falra vetült, 
aki ránézett, menekült. 
 
Én is futottam volna, ha 
nem akad belém a féső foga, 
mely tépi, gyötri skalpomat, 
fejem kínjában bólogat: 
 
igen-igen-igen-igen, 
jajom nem hallja senki sem, 
s a tükörbıl riadt, idegen 
arc néz farkasszemet velem.  
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Két kakas küzd, tombol a főben 
Egy veres, egy kendermagos 
Egyik a másikra tapos 
Elvakultan és lelkesülten 
 
Tollu röpdös, szállongó pelyhek 
Egébıl egyre hull, havaz 
Tépi egymást a két kakas 
Majd néhány percig megpihennek 
 
Egymásra néznek, hosszan, fújva 
Felborzolódva, ostobán 
Micsoda fura délután 
Csöppség jön, feléjük visz az útja 
 
Mi történt, kérdi tılük bátran 
Hadd játszom inkább veletek 
Vagy az ilyen kis gyereket 
Semmibe veszi két nagy állat? 
 
A harag mintha múlna máris 
Kiváncsiak rá, ki lehet 
- valahol biztos elveszett 
lehet csibe, lehet szamár is 
 
A gyermek kérdi: szent a béke 
Ha igen, halljatok mesét 
Két bısz kakas történetét 
Mondom el nektek, itt a vége!  
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A cipıfőzés komoly tudomány, 
tanították otthon s az óvodában. 
Nagyon figyeltem, s azt hittem, tudom. 
Mégis főzıre tapos a lábam. 
 
Rakoncátlan giliszta! - így neveztem 
a nyakas főzıt, nagyot rántva rajta. 
Akkor meg, ó jaj, kezemben maradt, 
ilyen ı: bosszúálló fajta. 
 
Telik az idı, s mindegyre kurtább, 
egyszer pedig csúnyán cserben hagyott: 
ujjaim elıl elbújtak végei, 
és sehogy sem köthettem rá bogot. 
 
Menten kidobtuk. Új főzım került. 
Engedelmes. Símuló. Bograkész. 
Büszkén kötöttem meg vele cipımet. 
Majd ismétlıdött újra, az egész. 
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Nıt-nıtt a tészta a szuszékban 
Vígan aludta édes álmát 
Néztem a lángok fürge táncát 
A hıtıl már-már elaléltam 
 
Orrom elıtt búbos kemence 
Gyomrában aranyló parázzsal 
Agyaggal tapasztott hasával 
Ringó meleg fénylett felette 
 
Anyám két keze lisztfehéren 
Tésztát szaggatott meg nem állva 
Egyenlı cipókká formálva 
A gyalult asztal szögletében 
 
Én tettem ıket falapátra 
S én taszítottam kemencébe 
Hadd nıjenek a tőz hevébe’ 
Ropogósra, pirospozsgásra 
 
Sütıkemencém, te búbosom 
Álmomban néha ma is látlak 
S tiszta kendıbe bugyolálva 
Frissen sült kenyér az asztalon. 



32 



33 

16 
  
Reggeliztünk. 
Ízlett nagyon 
a sok fogás 
az asztalon. 
 
Hivogatott 
minden falat, 
Bodri ült az  
asztal alatt. 
 
Némán nézett, 
billent fejjel. 
Megkínáltam 
aludttejjel. 
 
Koldus volt a  
pillantása, 
szemrehányás 
hallgatása. 
 
 

Anyu korholt: 
málé vagyok, 
le-leejtek 
egy falatot. 
 
Bodri bezzeg 
örül neki, 
ami lehull, 
eltünteti, 
 
és mert neki 
enni adok, 
nem bánja, hogy 
ember vagyok, 
 
barátságunk 
örök kincsem, 
pedig ma már 
Bodri - nincsen. 
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Ha letépem, a kis virág 
Kezemben fáklyaként világol 
És minden ragyogó sugártól 
Fényesebb lesz a napvilág 
Ablakomban szépen lobog 
Gyermekkori éjszakákon 
Varázsgömb, benne magam látom 
Akkor is, ha ébren vagyok 
Remegı színes csillagom 
Mint egy hegedő, búgva zengett 
Éjszaka ma is megijeszthet 
Illatától nem nyughatom. 
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Azt mondják, hogy majom vagyok, 
pedig én csak grimaszkodok, 
s nem tudok a fára mászni,  
az ablakon ki-bejárni. 
 
Hogyha tudnék, nem tagadnám, 
makogok is néhanapján, 
utánozom a nagyokat, 
kicsúfolom a lányokat. 
 
Addig mondják: majom! majom!, 
amíg egyszer, egy szép napon 
felkúszok egy magas fára, 
nyelvet öltök a világra, 
 
földre többé le nem szállok, 
valódi majommá válok! 
Ha nem lelek élelemre, 
beállok az állatkertbe, 
 
kapok majd egy jó ketrecet, 
gyermekektıl sósperecet!  
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Sütött a nap s én játszottam a téren 
Bódítottak a tőzı sugarak 
Körültáncoltam torz árnyékomat 
Hol óriássá nıtt, hol eltőnt egészen 
 
Tócsákon át szökellve, kábulatban 
Árnyékom is vígan siklik velem 
Anélkül, hogy lába vizes legyen 
Táncolva lépked, egyre játékosabban 
 
Aztán a nap szép csöndesen lelépett 
Titokzatos tenger mélye várja 
Árnyékom alszik, s vele a párja 
Hogy reggel újrakezdjük az egészet.  
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De szívesen eltőnnék hirtelen, 
hipp-hopp, ahogy mondja a varázslat, 
igéket mormolnék szőntelen, 
megrémítve apámat-anyámat, 
 
s kacagnék, amint keresnének 
égen és földön, főben és fában, 
miközben dobogó szívvel lapulnék 
karnyújtásnyira, a gyerekszobában. 
 
Köhintenék, anyám meghallja, 
rámismerne, és arca felragyog, 
csókolna csak, és meg se szidna, 
hipp-hopp, mikor eléje toppanok! 
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Gyermekként színes kengurum vala 
Ablakom mellett strázsált egymaga 
Álmából nyíló szeme sugara 
Mintha a létbe tért volna haza 
Úgy néztem ıt, rózsaszínő vala 
Markomban óvtam, ne essen baja 
Levél remegett, ághegy csillaga 
És néztem, néztem ıt ábrándosan 
Gyermek voltam, s egy kengurum vala 
Az ágyam mellett strázsált egymaga 
És útrakeltünk ketten néhanap 
Hegyeken-völgyeken át, hallgatag 
Valaha színes kengurum vala 
Széltıl is óvtam, ne essen baja 
Gyermek voltam, rügyezı rózsafa 
Virágos ablak málló illata. 
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Indul már a hinta, 
harsog a zene, 
lendülnek a székek, 
borzongok bele, 
rozsdásodó láncon 
lóg az életünk, 
szembe tőzı napfény 
játszadoz’ velünk. 
A föld körbefordul, 
szédület fog el, 
leszállok! - kiáltom,  
senki sem felel, 
elég volt! elég volt! 
Vidám zene szól, 
ujjongást hallok a 
körhinta alól. 
 
Lendül a, pörög a 
szék is alattam, 
mindenki elrepült, 
én lemaradtam, 
s ha a nagy forgásban 
megállunk ma még, 
próbáljuk ki újra, 
hisz ez - semmiség! 
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A varázstóra emlékszel-e még? 
Míg szürke fák hajoltak rá a jégre 
A hulló hó hüvös arcunkra ér le 
Pedig gyémántot szór reánk az ég 
Gyermekkorunkban, világ kezdetén 
Egy égi tó jegén, sorsunkra hagyva 
Szelíd, földöntúli arcunkra fagyva 
Buzgó örömként világlott a fény 
Mint ki selyemre, úgy léptünk a hóra 
Ezüst szánok száguldoztak velünk 
Netán az Északi Sarkra megyünk 
Gyöngén verdesı szárnyakon suhogva 
Te hótiszta tükör, gyermekkorom 
Jégtáblák között, Nansennel, kutyaszánon 
Fagyos gyöngyök győlnek egyre a számon 
Hull, csak hull, s hogy mióta, nem tudom. 



48 



49 

24 
 
Csillagfények, delfinek, 
el nem hinném senkinek, 
hogy a tenger oly szelíd, 
ha nem látnám fodrait. 
Nem is tenger - tó csupán, 
csillagtükör, délután 
ringat, mesél, fénybe von, 
hetedhét országokon 
hajót hordoz, számosat, 
rajta víg matrózokat,  
s ha vihar támad, szél csahol, 
hullámok hátán bujdokol. 
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Jött egy hószín madár, vállamra ült 
És megszólított engem. 
Beszédét megértettem, szava tetszett 
Akár a hangja, amelyben megfürödtek szárnyai. 
Legyünk barátok, mondta ı 
Engedd, hogy veled tartsak s mindig együtt ma-
radjunk 
A repülésrıl meséljek majd neked 
A tavaszról, a hegyekrıl és a levegırıl, 
A csillagokról. Leszek a madarad 
A gyermekkori madarad leszek én 
Együtt utazunk, hetedhétországon át 
Ha elfáradsz, kölcsön adom a szárnyaimat 
Hátha könnyebbnek tőnik az út 
Te is mesélsz majd saját magadról 
Az emberekrıl, a játszadozásról 
Madarad leszek 
Örökké együtt maradunk. 
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A kidobott bicikli sírva kért: 
ne hagyjam veszni, felfalja a rozsda! 
Megsajnáltam s magamhoz vettem ıt, 
világot járok vele, pedálozva. 
 
Vígan csönget, tetszik neki az út, 
és mindenhová elhordoz magával, 
este hazafelé kanyarodunk, 
ilyenkor nem is vágtat, de szárnyal! 
 
Nekem a mesebeli táltos ı, 
ha szólít, máris szállhatok nyeregbe, 
és sose fárad el velem, tudom, 
amerre fordítom, oda viszi kedve. 
 
Talán, ha majd egy frissen csillogó 
kerékpár vár rám odakinn, 
utoljára még elhordoz a táltos 
a város nyílegyenes útjain. 
 
Lassan, döcögve vánszorgunk tova, 
itt egy pedál hull el, ott egy kerék,  
már csak a kormányt szorongatja kezem, 
s haza kellene menni még... 
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Anya és apa fényképrıl néz le rám 
Anyukám hószín fátyolruhában 
Szürke öltöny és kalap van apukán 
Szombat este volt, így mentek bálba 
Még sose kísértük el oda ıket 
Alig-szülıket alig-gyerekek 
Egy titokzatos hegedőhang mélyen 
Búgott a víg, bársonyos éj felett 
A táncteremben sok-sok tükör kéklett 
A csillogó gyertyatartók között 
S mint ki álmok palotájába tér be 
Borzongva léptük át a küszöböt 
Gyerekként a fal mellett, vigyázzban 
Szédülve forgott velünk a világ 
Tangó, valcer, táncoló fiúk, lányok 
Sodorták messze anyát és apát 
Sok selyem, fátyol, csipke suhogott 
Villogtak kékes tükörkeretek 
Anyáékat így látjuk álmainkban 
Alig-szülıket alig-gyerekek. 
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Szavalni fogok. Ünnepélyen. 
Kiosztották a verseket. 
Már a család is azt tanulja. 
Jobban megy, mint az egyszeregy. 
 
Azzal kelek és azzal fekszem. 
Próba. Fıpróba. Taps. Siker. 
Nehogy a végén belesüljek! 
Izgulok. Félek. Kezdjük el! 
 
Kiöltözök. Színpad. Csöndet! 
Hallani, hogy zümmög a légy. 
Mikrofon reccsen. Zene szól. 
Sokat fogunk így várni még? 
 
Rajtam a sor! Hangom hallom. 
Tompa. Nyekergı. Halk. Hamis. 
Vége van! És e perctıl kezdve 
Nézı lehetek magam is. 
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A hegyekrıl alászállt az este 
elsötétedett az erdık homálya 
A folyó volt, nincs, partjai között 
Minden megfeketedett. Fönt: feszülı ég 
A falu néma, csak halk zajok 
Neszek moccannak, csupán itt-ott 
Szólítják egymást gyér fények 
Békés csönd telepedett a világra 
Csak a jászol mellett a fekete bivalyok 
Zörgették láncukat, az ablak alatt 
Csupán a kút nyikorgott 
A régi padláson csak a ládák reccsentek 
A szú miatt. Felütöttem a könyvet 
Akár egy harang alatt ülnék, mintha elvarázsolt  
teremben 
Ahol ezernyi zongora szól, a billentyőkrıl 
Láthatatlan muzsika hömpölygött alá. 
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A hasraesést még gyakorolni kell, 
nem lehet bárhogy fölbukni az utcán. 
Térdünk, könyökünk legyen mindig sebes, 
s tápászkodjunk föl minél lassabban, lustán. 
 
Maradjunk a fülünkig maszatosak, 
nem árt egy puha, gézbıl font kötés sem, 
és sírjunk, ríjunk, könnyekkel, sokat, 
mindig akad, ki megvigasztal szépen. 
 
Ha szétpotyog, amit kezünkben tartunk, 
meglásd, bennünket sajnál az utca népe, 
s ha néhányszor még el is terülünk,  
mi leszünk a hasraesık vezére! 
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Kihullt egy fogam, ó de furcsa 
Tenyeremen remeg, virágom 
Kicsiny, fehérlı, könnyő álom 
Helye nem is fáj. Kinı újra 
 
Észrevétlenül, tolvajmódra 
Nyelvemhez simult, tiéd vagyok 
De tıled azért most búcsúzok 
Nı helyembe más, itt az óra 
 
Ne siess, kérleltem, el ne hagyj 
Még csak egy éjszakát, egy napot 
Tejfogam vagy s a tiéd vagyok 
Hogy is válthatnánk el, még maradj 
 
Nem lehet, súgta, életemnek 
Szabálya: menni kell, hát megyek 
Kihullott. Zománcos és kerek 
Tésztát majszoltam. Észre se vettem. 
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Táncos párom volt 
az óvodában, 
ı fürgén ropta, 
én botorkáltam. 
 
Dúdolt is közben 
ritmusra, szépen, 
délcegen siklott 
a víg zenében. 
 
Mintha csak bábut, 
cipelt magával, 
mosolya unszolt: 
feljebb a lábbal! 
 
 

Sikerünk is volt, 
tapsoltak egyre, 
vele hajlongtam 
nagy szégyenemre. 
 
Hogy volt! - újráztak, 
s mi egyre járjuk, 
már alig bírjuk,  
roggyan a lábunk, 
 
s úgy megszédültem, 
bár nem akartam, 
egy életen által 
táncos maradtam. 
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Kertünkben szilva s alma ért 
Mélyén meg ribizlik bı sora 
Sugaras fényküllık otthona 
A bólogató sok levél 
 
Hővösség várt rám, száz virág 
Száz szorgos bogár menedéke 
A csönd világába lépve 
Megtömte éhes potrohát 
 
A vén almafa ágain 
Lebegett minden, álomba fúlt 
Csodás szirmok selymes hava hullt 
Belepte vézna vállaim 
 
Mi szilva s alma volt a fán! 
Virágbaborult kék ligetek 
Dombok között és völgyek felett 
Ma, holnap, tegnap. Hajdanán. 
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A víz, a part, a nap, a gát: 
miénk volt egész nyáron át! 
 
Ki nem bírta a víz alatt, 
a parton strázsának maradt. 
 
A többi meg, a békanép 
búvárolt, úszott szanaszét, 
 
ugrott, sikoltott, libegett 
a gát alatt s a gát felett, 
 
senki se mondta: állj, vigyázz! 
Felszökı kedvünk, mint a láz 
 
a víz lett a mi elemünk, 
azt mondtuk: haza se megyünk, 
 
s ha nagyon hiányzunk nekik, 
kihalásznak a szüleink! 
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Mezítláb jártam sok-sok nyáron át 
Melengessen a föld, a füvek selyme 
Kiszaladtam a rétre, surrogott 
A tarló, mintha súrlókefe lenne 
Az úti por bársonya rásimult 
Talpamon át a nap melege áradt 
Mint bolygó árnyék keringett az ölyv 
Prédára lesve, kiterített szárnnyal 
Feledtem mindent, vonzott a berek 
Hegyipatak, a sok merész kanyarral 
Vizébe léptem, lángra gyúltam én 
S tőzként sodort, a fodrozódó habbal 
Lábam egyre csak síkos kıhöz ért 
Közöttük fürge pisztrángok cikáztak 
Csöndes füzek és juharfák alatt 
Vize ma is csobog, mossa a gátat 
Nyáron mezítláb jártam mindenütt 
Talpamon át a nap melege áradt 
Izzó gömbje prédára lesve ring 
A falu fölött, kiterített szárnnyal. 



72 



73 

 36 

 
Álmodtam: lesz egy mozdonyom 
mely sín nélkül is boldogul, 
füttyentek neki, ott terem, 
száguldhatok, föl nem borul, 
 
bejárom az udvart vele, 
s ha megunom, hogy körbefut, 
három rövidet sípolunk 
és kinyitjuk a kertkaput, 
 
miénk az utca, a város, 
utunkból minden félreáll, 
ki minket lát, nevet és ujjong, 
és ünnepel, és kiabál. 
 
Hová mész, gızös? - egyre kérdem, 
választ nem ad, csak füttyjelet. 
Valahol anyám hangja szólít. 
Végállomáshoz érkezek. 
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Nyáron a hegyen kóricáltam én 
A falu elmaradt a völgyben, távol 
A házak csilló gyöngyök, hímzıvásznon 
Kézikönyv mélyén ködlı tünemény 
A sőrő erdı befogadott, óvott 
Végenincs, pompás levélpalota 
Résein át a napfény aranya 
Színes özönnel a fejemre csorgott 
Ültem a főben, majszoltam egyre-másra 
Az áfonyát, hővös volt és fanyar 
Betakart az erdı árnyaival 
Mint senki fiát, elnyomott az álom 
Kék csönd honolt, sehol egy árva lélek 
Voltam egy napra szóló kis vadóc 
Múló pillanat, állj, ne foszladozz 
Örökkön élj, ameddig én is élek! 
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Volt egyszer egy népünnepély,  
mire elmúlt, leszállt az éj, 
rakétacsillag hullt reánk, 
fénybe vonva az éjszakát. 
 
Aludni kell, ébren vagyok, 
és azt hiszem, hogy álmodok: 
ezernyi fürge pukkanás, 
megannyi szikravillanás. 
 
Táncol az utca, a liget, 
s én nem mondom el senkinek, 
mert még a végén elhiszem, 
hogy az ágy is táncolt velem, 
 
s mintha az áradó zene 
házak alatt hömpölygene,  
hullámok hátán jut tova, 
nem alszom el többé soha. 
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Cseresznyefák közt egy madárijesztı, seregélyek 
réme 
Rajta nagyapó bı és molyette 
Régi posztóruhája 
Tán még viselte fiatalon. Most ágak között  
Csüng, belseje csupa szalma 
És vigyorog. Szörnyőség, borzong nagyanyó 
Öltöztetnéd másba 
Mintha téged látnálak odafönt 
Nagyapó kuncog. A madárijesztı 
Karjával int, a seregélyek tovaszállnak 
És a piros cseresznyék tavasszal 
Érnek.  
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Utazunk, mondja apukám, 
s mert neki mindig igaza van, 
bırönddel teli a szoba,  
bujkálok köztük boldogan. 
 
Az állomásra érkezünk, 
le-fel nyüzsög a sok vonat, 
s még több utas: elszédülök, 
számolván fürge lábukat. 
 
Menedékem egy útitáska, 
azon várom meg apukát, 
már jön is, s mintegy varázsütésre 
eltőnik e sürgı világ. 
 
Jegyet lobogtat, ideadja, 
rákulcsolódnak ujjaim, 
s ırzöm, mintha érvényes lenne 
a világ összes vasútjain. 
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Bükkerdı szélén két árva nyírfa 
Úgy jártam oda, mint aki 
Palotába lép; odabent 
Ezüst zene szállongott termeiben 
Elillant a nyitott ablakon át 
Fény-árnyék ringott a villámló folyó hátán, a málna 
Fájdalmasan illatozott nyelvem hegyén 
Ültünk a főben, felhık kergetıztek 
Szél vágtatott az ágak között 
Leveleik, e tágra nyílt zöld szemek 
Mind-mind engem néztek 
Ismerj meg minket, szóltak a levelek 
Unszoltak a fák, a nyírek mindenek elıtt 
És árnyékuk nagyra nıtt 
Ismerj meg minket, biztattak az élılények 
Világító szemük rám tapadt 
Kukkot se szóltam, és értettem ıket 
Mintha tükörben látnám magam.  
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Összegyőlünk a dombtetın 
örök hőséget fogadva, 
velünk vannak állataink, 
és velünk van a labda. 
 
A bokrok árnyán táborunk 
mintha otthonunk lenne, 
üljünk össze bár százan is, 
vígan elférünk benne. 
 
Úgy suhannak el napjaink, 
mint fölöttünk a felhık, 
ırizzük lenti városunk, 
így lesz belılünk felnıtt. 
 
A szél ma bogáncsot cibál, 
szorongva várok rátok: 
gumilabdánk az égbe szállt, 
ki megy utána, srácok? 
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Ménes a hegyen, feléje tartok 
Erdı alatt, hol szekérút kanyarog 
Mintha tóból áradó fényözön 
Kúszik a völgyeken, fázósan vacog 
Már-már lebegtem, fennen, könnyedén 
Szárnyaim nıttek s ezüstcsövek benne 
Így másztam óriás hegyeket is 
A kaptató mintha selyembıl lenne 
Lovakat láttam a füstködön át 
Akárha rajzon, mit a víz eláztat 
Kitartón legeltek a zöld mezın 
Tüzes szemükben csillogó varázslat 
Szólított minket túl a léceken 
Úgy lopakodtunk, gyermek után gyermek 
Mint akik tilalmas kertben járnak 
És akiket addig senki se vert meg 
Hószín karám, istálló, széna, csőr 
Kavicsos sétány, mészcsíkok, sövények 
Fürödtek a fényben, erdı ölén 
A patacsattogás bővöletében 
A kerítéslécnek dılve álltunk 
Egy órát, száz évet, ki tudhatja már 
Egy remegı ló közelgett felém 
Kezembe fúrta táguló orrlikát 
Vágtatott a ménes körbe-körbe 
A lobogó sörények mint a lángok 
A falu szélén állt egy méntelep 
Idı mélyén, lepik erdei árnyak.  
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Mindenen kacagok, s hogy miért, nem értem, 
a világ csupa tréfa, huncutság, mosoly. 
Félre, szomorúság, senkitıl se félek, 
s vígságomra hangos nevetés válaszol. 
 
Mintha a cirkusz örök bohóca lennék, 
képem grimaszos, és fülig ér a szám, 
de lassan lekopik arcomról a festék, 
holnap már senki se emlékszik reám, 
 
pedig volt egy bohókás fiú, hova lett, 
mókás kedve oda, derője tovaszállt, 
merre van vihogása, lelkes vigyora, 
s ki adja itt nekünk a szelíd ostobát? 
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Megjött az ısz, rosszkedvő hegyi állat 
Fény-árnyék úszott a folyó vizén 
Körül minden arany és gyantaillat 
Levélmáglyák füstje a kert szivén 
Földre hullt száraz lomb selyemágya 
hívogatott, hogy feküdnék belé 
Puffanva érkeztek, főbe találva 
A hulló szilvák hamvas ezrei 
Felszedegettük mindet, háncskosárba 
Kifejtettük aranyló magvaik 
Pocakos üstünk csak nyelte magába 
Torkos kedvünk húsos gyümölcseit 
Anyánk a konyhában lassan kavarta 
Ami a vasedényben sercegett 
A padláson száradó dió, gomba 
Sok-sok hagymakoszorú zizegett 
Mily furcsa ısz ez, izgatott, gyermeki 
Fénylı, melenget, mint a rızsetőz 
nyelvem hegyén, csoda, mintha ma lenne 
Édesen omló, sőrő szilvaíz.  
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Öcsikém lesz, szól nagymama, 
dundi, nevetıs, kicsike. 
Azóta reggelente kérdem: 
hol van már az az öcsike? 
 
Mama ideges. nehezen 
jár-kel, többnyire csak pihen, 
s akárcsak fürge nagymamánk, 
én is egész nap segítem. 
 
Nagyapa térdén lovagolnék, 
de mindketten beleununk. 
Öcsikémrıl ábrándozok, 
mindannyian rá gondolunk. 
 
Keveset szólunk. A hallgatás 
olyan lett nálunk, mint a szó: 
senki meg nem haragszik érte, 
s legalább könnyen kimondható! 
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Faródli, vasalt tobogán 
Padlás homályán, elhagyatva 
Ócska holmikkal körülrakva 
Sötétlı titkok alkonyán 
Faródli, vasalt tobogán 
A gyermekkor padlászugain 
Könyvek és papírok halmain 
Kosárnyi dió oldalán 
Faródli, vasalt tobogán 
Az elsı hó ha megjön csöndben 
Alászállunk a hóözönben 
Egy fagytól dermedt délután 
Faródli, vasalt tobogán 
A makulátlan, vattás havon 
Tovasiklanak ezüst utakon 
Léteztek-e egyáltalán? 
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A fán a lomb 
néma kolomp, 
 
ringatja szél, 
hozzá se ér, 
 
sátra nekem 
jó rejtekem. 
 
Rátör a fagy, 
lombom, maradj, 
 
kolompom, szólj, 
hozzám hajolj. 
 
Ha tél csapong, 
szunnyad a lomb, 
 
s benne a fák, 
hő paripák. 
 
Bizakodunk: 
lesz tavaszunk! 
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A fő közé vékony vesszı került 
Ujjongva mondtuk: jó lesz startvonalnak 
Mint végtelenre nyíló tágas ablak 
A mezık fölött párák füstje ült 
Testünk remeg, a pillanatra várunk 
Lıtt nyílvesszıként röppenünk elı 
Versenyzünk, feszül bennem az erı 
Szilaj csikótánc a mi nyargalásunk 
Célszalag helyett odvas vén fa várt 
Mióta már, dacolva pusztulással 
Mi csak szaladunk, botladozó lábbal 
Nyár van, érezzük a széna szagát 
Hová tőntetek? Közös volt a vágta 
A zöld mezın, gyerekként, egykoron 
Mind visszatér majd egyszer, jól tudom 
Ha kit megbír még vihartépdeste szárnya. 
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Elindultam hazulról, 
az úton könnyő por, 
ha elfárad a lábam, 
megállok valahol. 
 
Mindenki jön-megy, járkál, 
s mint erdı közepén 
addig lézengek ottan, 
hogy eltévedek én. 
 
Nem tudom, hol van észak, 
kelet, dél és nyugat, 
s mikor lelem meg újra 
az elhagyott utat. 
 
Sírok, lapulok árván, 
fészke vesztett madár, 
 

ami volt, vissza nem jön, 
és nem lesz soha már. 
 
Megtanulom lassanként 
az égtájakat megint, 
s barátom lesz a nyárfa: 
ablakomon beint. 
 
A régi tájak éhe 
álmomban tör reám, 
szelíden korhol, biztat, 
mint egykor az anyám, 
 
s látom a régi udvart, 
amit a fő benıtt. 
Derengı másnapunktól 
remélek új erıt. 
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