
Benke László válogatott versei 
különös meglepetést tartogatnak 
azok számára, akik fiatalkora óta 
figyelemmel kísérték költészeté-
nek alakulását. A kötet ugyanis 
nem időrendben, hanem tema-
tikusan mutatja be költői útját, s 
így átfogó képet kínál e sokszínű, 

személyiség- és közösség-centrikus életmű minden 
szeletéről, a szerző élményvilágáról, amely valóban 
„a tűz igézetében” alakult (s alakul mindmáig). Ez 
a tűz nem a korábbi poétáinkat hevítő forradalmi 
láng, hanem a személyiség alaprétegéből fakadó, a 
különböző tevékenységi köröket átjáró belső élet-
lendület: a konzekvens küzdőképesség gyümölcse. 
Benke költészetét kezdettől fogva a társadalmi- és 
magánélet síkján megnyilatkozó izzó kreativitás 
táplálta; egyszerre volt „alanyi” és „közösségi” költő 
(hiszen egész lényét átitatta-átitatja ma is a közössé-
gért érzett felelősségtudat). A kezdeti témák az idők 
folyamán koncentrikus körökben bővültek-mélyül-
tek; míg végül – kiteljesedve – átfogták a lírai én élet-
látásának minden szféráját. Benső tüze ma is lángol: 
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Csor dí tok nyír vi zet

Kí vül s be lül a vég te len
ho má lyos, mint a vir ra dat.
Éj sza kát old a ha va zás,
fáty lát a lé lek föl ve szi.

Gyer mek ar com mal hó pe hely
pil lám ra fagy va el me gyünk,
nagy fej sze sír a vál la mon,
me sé ben, hó ban bil le gek.

Szent ki rály fé nyes me ze jén
fel búg a fe hér or go na,
az élet csu pa hó fú vás,
anyám is min dig el me reng.

Ma gá ba száll a hómező,
va la mi min dig el ma rad,
a mu száj min dig kö ve tel,
er dő re me gyek ir ta ni.

Hűtsd le te hó a hom lo kom,
bo rongj te bo rús ku po la.
Bol dog és gör nyedt ága kon
jég csap ok, szen tek or rai.

Nyí re sem ké nyes de re kát,
er de im fe hér tör zse it
ta va szod ván majd meg nyi tom,
csor dí tok édes nyír vi zet.



– 8 –

S hogy meg re meg a hó esés,
nyír fa a lé lek, gon do lom,
meg es het én is nyír le szek,
nagy fej sze hüp pög vál la mon. 
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Jó utat!

Ki ta ka róz tál a sár ból,
anyád fáj dal má ból.
El me hetsz.
Fel épít he ted
a ten ger nek vélt
tör té nel mi po cso lyá nál
hi te det.
Lép te id
ahogy az ősi me ző 
csönd jét
fel ve rik,
ele ve el ren delt sor sod
zen ge tik.
Jó utat!
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Pi ros ba rack fa

Nem le het az sze líd, ba rack fám,
aki vér ző tes ted ből sza kadt ki;
én is meg érin tet tem vér csepp szir mo dat,
s az óta föl emelt uj jak kal tu dok csak val la ni,
tő lem esen gő, ró zsa szín sze rel met ne várj.
Le dönt és na pon ta új ra talp ra ál lít
egy rop pant rügy lob ba nás,
pe dig lel kem nyu gal mat áhít, de a bá rány nak is
tig ris ként kell él ni a fel tá ma dá sig,
hogy ki nyíl jon min den vi rág, har san jon a rét,
s lé lek zen dí tő le gyen pi ros su ha ná sod.
Szí vem ből a zuhanó röptű si rá lyo kat
s a ma gány fe ke te var ja it is űzd ki örök re,
s ha majd az öröm ben eggyéfonódhatok ve led,
gyö nyö rűm, föl dem meny as  szo nya,
es kü dö zést tő lem ak kor se várj.
A hű ség csak cif ra rongy, ön ér dek, rend jel
an nak, aki hi va tal ból a mel lén kí vül hord ja,
én úgy va gyok ti éd, hogy nem is ve szem ész re,
csak vers írás köz ben, húsz cen ti vel a föld fe lett,
ami kor em lé ke zem tet te im szív üte mé re.
Lo bogj föl pi ros ba rack fám: pél dád nyo mán
min den ép ág ki bont ja kin cse it,
és tün dök lő tü zed igé ze té ben
en gedj en gem jár ni el mú lá so mig.
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Ha za té rés

A nap ra for gó kat rend re le fe jez ték,
su ga ras fe jü ket sar ló val le szel ték,
meg rak ták sze ke rem
ko por só for má ra,
fe lül tet tek en gem a leg te te jé re
ha lál lán go lás ba,
ha lál lán go lás ba.
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Sze kér a ha rang szó ban

Az nap es te,
mi kor nap ra for gó val meg ra kott sze ke rünk
meg állt a ha rang szó ban,
apám fe ke te ka lap já ról las san per gett
alá a sö tét ség. Csak én lát hat tam,
a gye rek, a le vá gott nap ra for gó fe jek
su ga ras lán go lá sát. A kam rá ban
már égett a mécs, friss pet ró le um szag áradt,
lo pó zott in kább, mint a sze gény ség.
Ma is hal lom a do bo lást: az éj sza ká ban
so ká ig bo toz tuk, ver tük a nap ra for gót. 
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Fen na kadt moz du lat

Apám szavai a mezőn, 1958. június

Úgy vol tunk ve le,
mint ami az előbb
még ke zünk ügyé ben volt,
de már hi á ba ke res sük.
Meg állt moz du la tunk a levegőben
és el fe led tük azt is.
De az tán azon a nyá ron
recsegő sze ke rünk nyo má ban
jött a hír,
a meg gyil kolt hí re.
Csak sut tog va mer tük a ne vét ki ej te ni. 
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Sé ta a Vá ci ut cá ban

Két ök löm: kül vá ro si kő da rab.
– Mit kezd jek ve le?
Né ze ge tem a fé nyes ki ra ka to kat.
– A ma ga mét tör ném ös  sze ve le?

Hogy fel ment a for ra da lom ára!
És mi lyen su ta a tü kör ben ala kom.
S a próbababák kerítő mozdulatában,
lám, míly belvárosi a forradalom.

Szo rí tom a kö vet. Vis  sza szo rít.
Té to va ök löm ben sor som ket té ha sad.
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Ko szo rú zás

A szó nok
ál lig
ün ne pi be széd ben.

Fegy ver te len dü hök
ful do kol nak
lenn.

Kü lö nös szü le tés nap,
kü lö nös te me tés ez.

Gyá vák és pa pok
új mó di mi sé je.

Ho zsán na
a föl dön át sü tő cson to kon,
a bu kás di a dal mas ko dik,
a lé lek meg nyo mo rít ta tik,
el ha tal ma so dik raj tunk a ho zsán na:
ho zsán na
né ked győ ző!
Meg ko szo rúz zuk
szo bor ba foj tott moz du la tod!

– Szo bor
szó lalj!
Föl old ha tom?

– Min den ha tal mat!

Ál lok.
Pánt li kák a zász lók.
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S mint zsí ros lé
cso rog
a szó nok ál lán
a szó.

Se víz, se vér.
Térdig érő nyál.
Tö meg mé re tű szél ütés.

1967



– 17 –

Gyár, dísz ben

A csin nad rat ta mö gött
di de reg ve ci pel jük a né ma sá got.

A gyár
dísz be öl tö zött.
Pi ros, kék, sár ga
égő-ko szo rút
ag gat tak a gyár ra.
S a vas ra és re mény re
va la hon nan köd szi vá rog.
Szín pom pás
no vem be ri köd.

Nem.
Nem szi vá rog.
Rá höm pö lyög.
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Röp te tés

Sza bad ság tól zeng az ég,
a baj nok is, a röp te tő,
kié a há ló és a ma dzag is,
ki ma dzag vé gen ug ra bug rál.
Föl eresz tett há ló já ban
sok ma dár!
Én meg itt
ki te kert nyak kal né zem ezt a
röp te tést,
hogy hihihí
meg ha ha ha – rö pül je tek
ha zeng az ég, hull a toll,
toll ha vaz; egy toll-ma dár
túl lép te ka pott sze re pét,
el rö pült, tud ta bár,
nem fog go lyót a toll,
a toll még is go lyót fo gott;
így esett, hogy
le zu hant,
övé ez a nek ro lóg,
len ne bár a baj no ké, kié a há ló,
a ma dzag, sőt a pus ka is,
mit el sü tött s most a jobb ke zé ben
ráz, hogy hi hi hi meg ha ha ha:
rö pül je tek,
ma da rak!
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A csalhatatlanság tojásában

A csalhatatlanság tojásában
jó volt – minek tagadjam?
De láthatóvá tett egy égi
gazdaasszony s a villanyégő
megmutatta: létem megfogan.
Zápultam volna el a lét
előtt? Talán mégis jobb a lét
alatt kotyogni ezt meg azt.
Éppen azt beszéli egy…
mindegy;
beérem már egy rezdüléssel
s hogy leplezzem gyöngeségemet
reményen felül hangoskodom. Zene bizony
ez is – mi volna más? – hogyha,
mit léleknek mondhatok,
ilyen hangot ád. Rámsütheted: bolond
vagyok, meg a puskádat is,
ha már, mint híreszteled,
angolkórban szenved szellemem.
Igen, a szenvedés, igaz.
E vallomással – ápolómnak –
tartozom neked, de nyugodt lehetsz,
nem töröm szét a ketrecet,
melyen kívülrekedtél.
Lám, csíkos vagy te is, a keret
árnyéka rádvetül s míg őrzöl,
rettegsz –.
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Gyár ne gyed

A nagy du más ké mé nyek ár nyé ká ban
le sü tik sze mü ket a há zak.
Ke rí tés hez tá masz kod nak
s né ha-né ha ös  sze néz nek.
A jö vő el fá radt ide ér ni.
Lá buk előtt
szánnivaló ut ca lő dö rög
a te me tő ig,
gyá rig.
Er re men tek el a fér fi ak
s az édes nők.
A macs ka kö ve ken
macs ka te ke reg.
Nem tud ege rész ni.
Örül nek a da ra zsak,
a le gyek,
ha süt a nap.
Szeg fű to pog az ab lak alatt,
szí nét ke res gé li,
rá zo gat ja kor mos szir ma it.
A tűz fa lak re ped tek,
rán co sak.
Itt, ott golyóütötte seb.
Nem kön  nyű meg hal ni.
Ide szo kott a szen ve dés,
hall ga tag,
mint a kü szöb re vert
sze ren cse pat kó.
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Be idéz tek

De az is ten sze rel mé re,
ne hú zód ja tok el tő lem!
Jött az idé zés,
men ni kel lett,
oda
aho va nem süt be a nap,
ahol pe csét alatt
re meg nek SZI GO RÚ AN TIT KOS nyár fa le ve lek,
igen,
mint a kí gyó ké se,
vár va al kal mas szis  sze nés re,
vár va a fé le lem konk rét kéz be sí té sé re.
Be val lom
nem va gyok mozihős,
be sza ri bo kor va gyok,
olyan a sze mem, mint az asztali lámpa,
úgy ül tem ott, mint az asztali lámpa,
gör be lé lek re me gés ben,
pok lom bugy rá ba ki a bál va,
be le a va ló ság szuty kos fü lé be:
más kor ne bíz za rám
fel sé ges tit ka it,
mert ki fe cse gem!
S er re itt ez a
bu szon is meg je le nik,
ka csin ga tás sal ri o gat,
hogy le vá las  szon,
„test vé rek va gyunk”,
mond ta bent is,
én meg azt hit tem
min dig pat kány luk rej ti.
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Az utol só szó jo gán

Szo rít a szíjad vég te len,
la zíts, uram, a kény sze ren,
mond hat tam vol na hol to mig.

Vég képp el mú lott min den ok,
ke gyel met kér ni nem tu dok,
húz ha tod szí jad cson to mig.

Ha majd a hú som el ro had,
föl ne ol dozd a cson to mat,
pri bék, hogy meg ne öl je lek.

Ha lál fej-dí szes ka la pod
mi nek kincs tár ban tar ta nod,
ti éd ma még a győ ze lem.
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Tör té net

Én nem bíz tam rá,
te nem bíz tad rá,
ő nem bíz ta rá,
mi nem bíz tuk rá.
Ki bíz ta rá? 
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Búcsú a fejőkétől

Eltűnsz, fejőkém? El?
Te elavult,
tejszagú szerelemmel telt edény –
mi hasznot hajt a kép,
képed szívem zugában?
Leülepszik a vér
a sugárutakon
s a motorizált esti csók
hiába robog göndör illatért.
Fejőkém –
az isten tudja mért
hozott eszembe
a benzingőzös környezet.
Elakad az emlékezet
s a mindenható ész
nem tárol lim-lomot.
Ég veled!
S ti szegény marháim,
jól tejelő haszonállatkáim,
tőgyetekről hullott levél
a gazda-kéz,
hát bőgjetek
egy utolsó mélabúst.
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Búzavirág

Búzamező, búzavirág,
hová lett aranytrombitád?

Kék mosolyod, az a gyönge
sírdogál kévébe kötve.
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Anyám és apám fényképe alá

Önérzet, szellem, tisztaság,
szépség sugárzó diadala,
mértéke a becsület maga.
Sehol sincs őhozzá fogható.
Ő a világon a legdrágább anya.

Felette emberarcú apám.
„Hetvenhét évig szerettelek.
De jó, hogy megjöttél, mama!”
„Örök szerelmem, papa!
De jó, hogy megtalállak itt!”

El-elzsibbad szívemben a vágy,
hogy már ővelük legyek.
És eltűnik arcomról a sár,
ha ők megérintenek.
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Hűség

Innen el nem mehetsz,
ide köt a kert sírása,
hallgatnod kell
a karóhoz kötözött virágok énekét.

Anyám

fekete ruhában
szomorúság,
falevél-arcát
idő-hernyó eszi.

Hazám

Olvasztótégelyben
tárogató.

Remegő

esőcsepp a melled,
tenyerem tölgyfalevél.
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A ki halt ját szó tér

Ki halt ját szó te rünk
hin tá it a szél
meg li beg te ti még ki csit.
Az tán a lánc
is mét
meg fe szül.
Sö tét ség
ül
min de nen.
Le he le tem
fo ga im kö zé fo gom.
– Alud ja tok csak, gye re kek,
csur ran jon szá tok sar ká ból
gya nút lan édes nyá la tok,
ki tud ja, mivégre let te tek.
Ki tud ja, játsz hat tok-e még,
fel rö pít-e a kép ze let,
lesz-e já ték és lesz-e tér,
lesz-e még hol nap, gye re kek! 
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Villám fény nél

Tamási Lajosnak

A tá vol ban dö rög
s a ke ret ben
itt re zeg az üveg
s dong
dö nög
éle tem át lát szó
gon do la ta:
 nem vagyok go lyó álló. 
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Lát vány egy er dé lyi ki rán du lá son

Le gelt a ló s föl né zett né ha.
Föl né zett és gon dol ko dott.
– Va jon hon nan s ho vá bu szoz nak
er re ezek a bol do gok?

Kö rös kö rül ma gas he gyek
ko szo rúz tak lo vat s mezőt.
Ló és mező, mező s he gyek
egyek vol tak már idő előtt.

És zúg tak a bu szok; a ló le gelt.
Anyát lan hullt ar cá ba a ha ja.
Az óta a hó is hány szor le hullt!
De ott az a ló a fáj da lom ma ga. 
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Is ten li kas kö té nyé ben

Bá rány fel hő a fa lu fö lött. 
Fi am, is ten li kas kö té nyé ben va gyunk
mind an  nyi an. Anyám lel ke meg zör ren ti
a je ge nye szá raz le ve le it, bé kes ség re in ti
a hety ke fü ve ket. Ne félj,
ne fél je tek! An gyal buj kál a csil lag mö gött.
S anyám a szög gel át ütött
edény be vi zet önt,
s a ki szá radt kony ha föld jét meg ön tö zi.
Hét köz nap si e tő nyol ca so kat,
ün ne pen csi gá zó ka ri ká kat pin gál
a ke hes agyag ra. Őr zi a port?
A min dent megbocsájtó sze gény sé get?
Fa nyar vi rá ga it a föld föl is  sza, em lé ke ze tem
meg őr zi. Mi ért? Mi hasz na?
Csám pás ciroksöprűm a meg mond ha tó ja.
Hall ha tat lan sí rás röp köd; anyám az örök
pad lás fel já ró ban,
ahon nan öm lik a por.
Port szi tál az eresz al ja, por száll
a há zunk ab la ká ra,
de át üt raj ta a gye rekko rom,
s a Vá ros ba fut.
Vég re haj tó sza god van, ciroksöprű,
vég re haj tó sza god!
Utá nam a Him nusz in te get.
Tán colj csak te csám pás cirokseprű, im bo lyogj
a sá padt ház fa lon, a zöld ud va ron át rö pül tem. 
Cse re bo gár,
te vers ből röp pe nő cse re bo gár után 
fut ko só gyerek… Ko rom
do boz ba zárt, és nincs híd
nem-volt-ifjúságomon, hogy át ve zes se lek.
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Is ten li kas kö té nyé ben va gyunk mind an  nyi an,
s az ár nyé kom, mint a csap da,
rám csa pó dott. Vi szem ma gam,
vi szem a há ta mon kő és üveg cse re pek,
mell kas ok, hörrenő le me zek
ron csa in át,
oda, ahol va la mi vé még le he tek.
Mert le já rok, mint az in ga,
bu tán meg áll ben nem az ár nyék,
las san, álom ta la nul
éj je le dek.
Har mat kor,
ha le megy a Hold,
fel jössz-e az ipa ri ég re,
kép ze let? Csak egy ár va sep rű
ci ró kál a mű csil la gos ku po lá ban,
em be rek. Szo bá nyi do boz ban,
vi lág gá szű kült fa lak kö zött,
föl la po zat la nul.
Hall gat ják a hí re ket.
Mi a lat tunk / a par ket ta / meg fa gyott. 
Vad lu dak a vi lág négy sar ká ban,
da dog ja tok!
Bá rány fel hő se hol.
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Szó

Te rej tő ző
te vet kő ző
ra gyo gó
mez te len
szó,
ar co mat fel bon tó
fe hér
pa pí ron bor zon gó
fe ke te
hó pe hely,
pilléző élet jel,
első és utol só
böl cső,
védj meg
és vé de kezz
fegy ve rem:
szó. 
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Ar com ma ga sá ban

Ful dok ló ab la kom mö gött
ar com ma ga sá ban
vég zem a bel ső sze re lé se ket.
Le csa vart fé nyem nél is lá tom
a hi ány
egy re tö ké le te sebb.
Lár má zik a lé lek,
hogy mit te gyen
s mi re el gon do lom
el for dul tő lem 
min den al ka lom
s a ré se ken
időm el szö kik.
Ilyen né let tem
s va gyok ön ma gam ból
ki la kol ta tott ár nyék,
aki nek a fény is fáj még
neándervölgyi éj sza ka.
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A fáj da lom tücs ke

Ész re vét len a fáj da lom,
át szök ken ve a gá ta kon,
a ha jam ban el zi zeg ve
be le cir pelt a szí vem be.

Úgy fe szí ti élet-hú rom,
hogy ha nem szól, ma gam hú zom.
Cir pe lé sek közt hall ga tom:
ég a táj ban a fáj da lom.

Cir pe lés nek ké nyes tücs ke,
ös  sze va gyunk he ge dül ve,
úgy ös  sze va gyunk da lol va,
ha nem len nénk, hi á nyoz na.

Ke se ré des kenyér gyürke,
te vagy ki a tücs köt küld te,
nem megy már ki, nem is cirip,
sírt ás las san, azt is ki csit.
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Élet raj zi jegy zet

Szé gye nem, ha te he tet len,
nem volt ho vá el te met nem,
él tem an  nyi sza bad ság gal,
hogy a vé cén, halk sí rás sal,
ma gam el nyug tas sam.
S té ve dol gom, un do rod va,
szol gák kö zött aláz kod va,
ma ga mat is meg utál tam.
Jaj, de sok szor meg kí ván tam
sor so sa im vé rét.
Ké sem a kö szö rű kö vön
ki fen tem, hogy majd le dö föm
a ja ni csárt, a fő nö köm,
s le om lik ve le bör tö nöm,
tő le tek mi el zár.
Öl jön új ra szol ga szol gát?
Kér dé sü ket jól föl ad ták
mi ó ta trónt, bár mek ko rát,
emel fö lénk a szol ga ság.
Emel s le dönt, emel s le dönt,
és így to vább, és így to vább! 
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Gyöt re lem és átok

Hit tem szép ség nek, tisz ta ság nak,
lát tam gyönyörűszép lány nak,
tün dök lő ba rack fá nak.
S fél ve, hogy el ve szí tem,
gör csö sen ka pasz kod va
pi ros ba rack fa-szi rom ba,
sze re lem győ ze lem-je lé ben
mi ért ne hit tem vol na,
s hogy a föld s az ég
ok ker és bú za vi rág kék
te nye rén az a lány
ve lem örök ké lán gol,
sze me szé dí tő íri szé ben
hull va vér csep pes szi rom ágy ra,
mi ért ne hit tem vol na:
vég te len ve le a vág ta,
s hú sá ban bol dog rob ba nás sal,
mi kor a láng utol sót lob bant,
mi ért ne resz ket tem vol na,
hogy a föld s az ég min den
sze rel me és vi lá gos sá ga
vég leg ös  sze rop pant s nél kü le
ma gány, gyű lö let és szé gyen
az osz tály ré szem. 
Mi ért is hit tem vol na,
hogy új ra meg új ra
min den ki rin gyó ját
tar tom a ka rom ban,
s le haj tott fej jel
mint nyo mo rult szol ga,
mi ért ne ri mán kod tam vol na
mocs kos kis örö mért,
mi ért ne hit tem vol na,
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kést mi ért ne fen tem vol na,
vé rét mi ért ne szom jaz tam vol na,
s mint sav más na pos gyom rom ban,
mi ért ne hánytorogtam vol na
émely gő vi lág ban,
s buk va gö dör ből gö dör be,
ma gam tól is meg un do rod va,
el zül lött tűz fa lak
tö vé ben időt len kö röz ve,
imát és szit kot a szám ra
mi ért ne lök ne
gyöt re lem és átok.
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Vesz te ség

Nem a gyü mölcs és nem a hi á nya,
ve he tek a pi a con, amen  nyit aka rok,
nem a pénz és nem a hi á nya,
dol goz ha tok ér te, amen  nyit aka rok,
nem a dal és nem a hi á nya,
da lol ha tok ép pen, hogy ha aka rok,
nem há rom fel nőtt gyer me kem,
bár csak nem mind a há rom el ha gyott,
nem a fe le sé ge im, el hagy tam őket is,
rend sze rint, mind a ket tő el ha gyott,
nem az öre ge dés, nem az, hogy ma gam va gyok,
vagy nem va gyok ma gam, nem az gyö tör,
hogy van gyö nyör vagy nincs gyö nyör,
ked ve sem is van, épp elég, amen  nyi kell,
ott ho no sabb ve lük az éle tem
e há nyó dás ban is, mint ami lyen volt,
és még is, ha még nem tu dom,
előbb-utóbb én is meg tu dom,
mert va la ki nek majd val la ni kell,
hogy mi ért let tem es kü sze gő, sem mi ért,
mi ért va gyok csak nem vi dám élő-ha lott,
nem azért, hogy élek-e, ma hol nap meg ha lok,
nem az Is tent ta gad tam meg én,
nem ke gye le mért fá zom, kol du lok,
nem a sem mi fáj ne kem, az üres űr,
ha nem a vesz te ség, a sem mi fá tyo la,
mit mé lyen el te met tem, mint e föld.
Te fájsz ne kem, föl dem meny as  szo nya,
tün dök lő su ha nás, pi ros ba rack fám,
én is meg érin tet tem vér csepp-szir mo dat,
még gyü mölcs előtt – te fájsz ne kem
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if jú ság, lel kem sze gett szár nya,
mint fej szé nek ki vá gott fa, el árult kép ze let,
sze re lem le hullt vi rá ga, vesz tett ró zsa szín.



AZ ÉN OTT HO NOM
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Ki han tolt em lé ke zet

Gyö ke rek.
Sír gö dör fa lá ból ki ál ló gyö ke rek.
Mi cso da ka pasz ko dás
mél tó lét után!
S szü lőföl dem me rül föl. Hol a te me tő
mel lett fenyves erdő áll.
Fél lá bú fenyves erdő áll.
S gyö ke rek,
sír gö dör fa lá ból ki ál ló gyö ke rek.
Sár ga föld, ha lál sza gú. Örök ké
por ha nyós. Az em lé ke zet
nem tud el sza kad ni, kép te len
le vet ni múlt ja ter he it.
Ta lán ha hall ga tok –
nem mar ja ma gány ar co mat,
mely mint a nyá ri ég, könnyű most.
Felhőt hessentek el, s gon do lom,
ez hát a nyelv tü né keny reb be né se.
Gyö ke rek.
Sír gö dör fa lá ból ki ál ló gyö ke rek.
Amott kí gyó csus  szan át
a ke rí tés alatt – rez zen egy
szá raz fűcsomó. Bent
ka to nák, kőcsillagokkal fek sze nek.
Emitt meg nagy anyám. – Nagy anyám,
dicsérték-e a bab le vest?
– Mi cso da test vé ri ség!
Mi cso da ra gasz ko dás!
Temetőben is kü lön  ke rí tett
ha zá ban nyug sza nak.
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Gye rek kor

Tej ko rom ban,
me sék kellős kö ze pé ben,
es te mi kor csil lag lob bant,
az én anyám gyu fát gyúj tott,
s ma ga sod va
szent ként, szé pen,
föl mu tat ta, mint az Urat.
Úgy vit te föl azt a lán got,
lelkéből az ár nyat old va,
föl a szeg re,
is tál lónk ban
ge ren dá ra
föl akasz tott
lám pá sunk ba.
Én ne kem még nem volt ár nyam.
Lám pa fény ben,
me sék kellős kö ze pé ben
tej re vár tam.
Fa kü szö bön ül dö gél tem,
úgy vár tam az édes te jet,
anyám ke ze lük te té sét,
tehéntőgyek halk ze né jét.
Az én anyám azt me sél te,
min den es te mon do gat ta,
hab zik a tej fejőkénkben,
Jé zus lesz a já szo lunk ban,
lám pa ég a fe jünk fe lett.
S ki volt az a hol das ár nyék,
ki lép te át kü szö bün ket,
me sék kellős kö ze pé ben
ki it ta el me sé in ket?
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Édes anyám,
mért nem mond tad,
hogy a hó hér
hóhérunk is.
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Ha felnő a gyöngyvirág

Gyöngyvirágként
könnyen voltam,
levélanyám
védelmében
szüntelenül
nem zokogtam.
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A kép

Le raj zo lom
a meg gyil kolt sze rel met,
a szíven lőtt for ra dal mat,
a ma ra dék em ber ség ret te gé se it.
Raj zo lok
bál ványt ha tal mas dísz te rem be
s meg ré mült,
tap sos
tö me get ve le szem be;
a tö meg be más ról beszélő
festőket, költőket, ze né sze ket.
Med dig, Uram, még med dig
raj zo lok
da do gó nyel vet,
vo nag ló szá jat,
hát rá ló időt,
két ség beesett igé ket,
s meg ér tem a gyá va éle tet.
Raj zo lok
tág ra nyílt pu pil lát,
min dent elnyelő fe ke te lyu kat,
ki ir tott ját szó te re ket,
vá ra ko zó kat,
re mény te le ne ket,
s csa lás nak,
édes vi gasz nak
raj zo lok égi ró zsa ker te ket.
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Kockakő a pokolból

Kicsikarni a szépséget? Hol tank taposta szét
az arcomat? Kicsikarni a szépséget? 
Ahogy a vérrel öntözött, kopár,
kiégett pokol kövei közt felvérzik e csöpp virág?
Hogy átéljem magam? Vagy száműzzem a szenvedést,
s rágjam a szavak hamuját, 
a semmi hályogával szememen,
mint aki jövőbe lát? A képzelet hiába sugárzik,
a mindenható időt át nem lépheti; 
előre menne, s csak visszaútja van. 
Ott bolyong, ahonnan vétetett,
s hová a test már nem követheti. Hogy visszhangoznak
a pokol kiégett kövei! Az űr is lila redőkbe kövesül.
Talán e hang még jóra int, ellenállhatok, 
szívem az üregben lángoltathatom. 
De mennyi rossz, egyensúlyvesztő tapasztalat,
káprázat, kiontott, kőrepesztő vér. S kié?
A mindennapok: tragédiák, katarzis nélkül.
Valaki talán örül vergődéseimnek, de mit bizonyít ez?
Lever vagy fölemel, csak ő cselekszik? Isten talán?
Választhatnám Uramnak, ez némiképp föloldana,
hiszen jól ismerem a hódolat narkózisát. Csakhogy
nem enged, se győzni, se veszteni. Őröl. Prédára tart.
Mit vethetnék ellene? És e csöpp virág?
Nekem maradjon ő, e kopár, 
kiégett kövek közt felvérző csöpp csodavirág;
érte és általa e kihűlt pokolban – élek.
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Hagyaték

Testvértelen páros késünk,
anyám lassú hörpöléseitől
elkopott alumínium kanalunk,
anyám életét, anyám élete
eltűnt idejét, a ragaszkodó
szegénység rekvizitumait
naponta megérintem – s leng,
leng és ragyog valami csillogó
ezüstgömb szívdobbanásom
égő tűjére szúrva, s hallom:
nád, az idő nádasa hajlong
panelmagányomban, s bolyong
a vissza már soha, vissza soha
nem hozható, de áll a lopva
itt hagyott tükör falamon, anyám
tükre, a kegyetlenség tükre,
hogy naponta lássam magamat,
lássam: készül a fekete kendő,
s fiamból az árnyék a szót
csak elgurítja, hogy: apa,
ugye sokára lesztek öregek?
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A ki vi lá gí tott gyász

Köd ben remegő fé nyek arany lomb ja: es ti vá ros
sebeiből a vér
a lejtős ut cá kon alá fo lyik:
ki vi lá gí tott gyász,
rejtőzködő ün nep,
em ber a fe ke te csönd ben
föl pa rázs ló erek kel,
ma guk ba ros kadt he gyek
ren dü let len nyu gal ma
és ko ro ná ja: csil la gos éj,
ti elvérző tet tek
és elvérző sza vak, sza vak,
ba zsa li kom il la tú ak,
be bal zsa mo zott ko por só ink,
há zak,
gyer tya fé nyek kel ki var rot tak
s te csil lag,
ál ma ink fénylő tisz tá sán
ki re bíz tuk ma gun kat?
A gyil kos kezétől hir te len
halálsötét lett, Is te nem,
szíven lőtt ut cák és szíven lőtt te rek,
s íme a part, és a fo lyó,
fo lyó: áru ló időknek bűnbocsánatért mor mo ló
lágy ge rinc,
or szá gos akasz tó fa, ahogy ránk zuhan
szél ütött ha zán kon a csend
szét szi vá rog,
ki vég zet tek, meg ha zud tol tak, te me tet le nek
kísértő ár nyai,
ab la kok el sár gult su ga rá ban
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jövőmenők és vá ra ko zók,
belső be szé dek vé gig az úton,
meg ret tent lom bok
és ke zek,
hul lá sa si mo ga tás nak, jaj nak és vér nek
mind hi á ba,
élők hall ga tá sa, hol tak se gély ki ál to zá sa,
kis né pek, na gyok
szét szórt já ték sze rei a tér ben,
vi lág pré dá ja, ma ra dék,
meg égett erdőnk szí vé ben
hamuhalom,
ázsi ai ho mály, té ved he tet le nek
és el té ved tek, le égett hit, az űr
hi deg le he le te, min den el só haj tott nincsben
a meg ta ga dott Is ten –
én in nen ha za fu tok,
Is te nem,
ho va fu tok itt hon is ide gen ben? –
És még is, men ni új ra em be rek kö zé,
de köz tük is csak rő zsét
tör de lek ma gam ban
ma gá nyunk tüzére,
s el ham va dok in kább,
mielőtt a dics him nuszt el zen ge ném.

1981
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Ott

Ott van a jövőnk, ott van,
meg gyil kolt ál ma ink ban,
a ránk rop pan tott éj ben,
ki on tott ma gyar vér ben,
te met he tet len múlt ban,
él ve él ott a sír ban.
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Ma dár dal

Tőletek én
elol dal gok,
tőletek én
el reb be nek,
mi cso da má jus
lomb ja i ba me ne kü lök,
és sú gom,
leg alább ma gam nak
sut to gom:
eb ben a tér ze né vel ki tö mött levegőben
tá vol esik tőlem az öröm,
szin te szé gyel lem, hogy
va gyok.
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Nem

Őrölni fe hér ré ha jam
a gond ma lom kö vei közt?
Rá gat ni rong  gyá
mér gek las sú csepp je i vel
agyam s hi tem?
Ki ért? Mi nek?
Hall gat ni sö tét ség gel meg va salt
csil la gos lőtornyok
hi deg csi kor du lá sa it
el le nem, s csak néz ni és vár ni
míg a gyötrődő köny vek
ár nyé ká val rá cso zott men  nye zet
szét nem rob ban vagy ro had fe jem fe lett?
Le mon da ni szót lan
a mi enk rám eső részéről is,
sa ját ha zám ról is,
hogy ezer
nem te len bi tor ló ked vé re ját sza doz has son?
S néz ni üre sen új ra
vé gig a ki fé nye sí tett ut ca
vérmosta kö ve in
s lát ni szét gu rult ko po nyák
vissz han gos ter me i ben
a ha lál mész fe hér vil la ná sa it?
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Ma dár ijesz tő

Ki ez a fá radt
nem-lehet-ember,
mit őr zök én itt?
Mi lesz be lő le,
mi lesz be lő lem,
mi lesz be lő lünk?
Fosz ló ge rinc cel
lán colt he lyün kön
sik ka dunk las san,
tű nünk a táj ban,
el mos a zá por,
föl túr a vad kan. 
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Szo bám kö ze pén

Meg ál lok a szo bám kö ze pén,
le haj tom fe je met, s ha lé pek
reccsenő padlórepedésből
röp pen nek föl a de ne vé rek.
Két gyer me kem al szik oda át.
Két ség beesé sem gyü möl csei.

Té li ró zsa
(A négy éves Attila fiam verse)

Té li re a ró zsa
vis  sza hú zó dik
a szá rá ba,
meg ágyaz ma gá nak
és el al szik.
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Az én ott ho nom

Hóvégi asz ta lun kon
megint a fil lé rek
szé gyen le tes tor nyai.
És sí rá sok és vers írá sok
bőségszaruja,
te he tet len gyűlölködések
és szo mo rú ki bé kü lé sek gyo mor gör csei.
Az én ott ho nom
nem is em lé kez tet
múlt ba tűnt csön des ott ho nok ra.
Te nye rem őszi le vél,
fenn ma rad ni és hul la ni vá gyik,
du ru zso ló kály ha me le gé re vá gyik,
ágy ba szé dült testedhöz
ri ad tan kö ze le dik.
Az én ott ho nom
tö meg la kás.
A szi lárd ala po kat csak re mé lem.
A fa lak mé lyé ben mo csár bugy bo ré kol,
ná da sok haj la doz nak
s vad ma da rak röp pen nek fel
a par ket ta repedéseiből.
Az én szo bám ba
dik tá to rok or dí toz nak be
a képernyő vak ab la kán.
Hi á ba kap cso lom le őket
új ra és új ra ki vi rá goz nak,
mint a sar ki pe nész.
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Törlőronggyal ke zem ben
hi á ba sze ren csét len ke dem,
hü lye kor má nyok
még hü lyébb csa pa tai ma sí roz nak a ha lál ba.
Az én gyer me ke im?
Gyönyörűek, mint a te gyer me ke id.
Bíz nak a jövőben,
szembekötősdit ját sza nak,
ha már a ját szó tér ki halt.
Az én ott ho nom ban
gáz zal fűtünk, főzünk és mo sak szunk.
S a ki szá radt levegőtől
ko rán meg ke he se dünk.
Tar kónk fö lött
szellőzőnyílások jel zik:
itt él ni élet ve szé lyes.
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La kó te le pi idill

Szem re, szó ra, is ten ál dá sá ra
mind egy, mi ó ta áll a ház,
de nem mind egy, ki ért, ki nek s ho gyan.
Még nyolc van évig pon tos terv sze rint,
és el mond ha tom, hogy or szá go san
fenn köl tök itt a ne gye dik
ka lit ban – fi ó kám, ezt meg je gyezd,
s ha jó le szel, uno kád nak épp ilyet
épít tet hetsz majd bol do gan!
Csak jól vi gyázz, hogy csönd be légy,
mert meg kö töz lek, mint a múlt kor is,
mi kor a gon do lat tól
mi at tad vált el a kép.
Hagyd a tá ma dást, ó, gyer me kem,
a pec ket, tud ha tod, sem le nyel ni,
sem ki köp ni nem le het.
Lát hat tad atyád, mi ként be lez te ki
a fridzsidert, óva kodj te hát,
száll jon rád a ré mü let,
s vedd pél dá ul vek ke rünk,
ki oly erős ru gó ra járt,
hogy fal tö vé ből, mond ha tom,
ma már húz ni sem le het.
Za var jon tán hogy nincs zsa nér,
s az ös  sze vont, bo zon tos szem öl dök fán
csün gő kulcs he lyén szú a biz ton sá gi őr?
Gon dol tam én, nyom ban föl ke lek,
e fér get szét lö vöm, de hát 
egy bir ka bújt be lém, rá adá sul pus ka sincs. 
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A jö vő nyo mor te le pén

Ter mel a nyo mo rú ság, ter mel,
ma gányt ma gány ra hal moz.
Ne félj, a hol nap ké nyel mes lesz,
ha más hoz töb bé nem ra gasz kodsz.
Ne mondd ne kem, hogy tar tós
öröm a szer ze mé nyünk.
Ér zem, hogy las san szét re ped
pa nel be va kolt re mény sé günk.
S ma gá tól ös  sze om lik,
ami re gyűj tö get tünk.
La zul nak már az eresz té kek,
ki tű nik ki et len ked vünk.
S ter mel a nyo mo rú ság, ter mel,
ré gi re újat épít.
A jö vő nyo mor te le pén
eme li pa nel ma gá nyod égig.
Üvölt sek? Vis  sza fo gom
tu laj don szív ve ré sem.
Nő je nek föl a gye re kek
s fü työ rész het a szél a ré sen. 
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Épül az or szág

Épül az or szág, épül,
hi tek ből, hi tet len ség ből,
ma da rak meg gyil kolt da lá ból,
pi ros ból, fe ke té ből,
épül sík ság si ko lyá ból,
he gyek ré mü le té ből,
sír ke resz tek re
te me tők csend jé ből,
föl szán tott cson tok ra
meg der medt em lék ből,
épül édes ha zánk
mun ká sok ke zé től,
va la ki nek min dig épül,
va la ki nek min dig út já ba épül,
alászolgáljból, pénz csör re nés ből,
ha lá lig tánc ból, úgy épül,
hogy be le zöl dül, be le ké kül,
ígé ret ből és áru lás ból,
csip kés tor nyai nyak csi go lyák ból,
ró ka mo soly ból, farkasharapásból,
épül hó hér ke gyé ből, vá ra ko zás ból
épül a szo mo rú or szág. 
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Pa nel ma gány

Pa nel ma gány ban ki a bá lok,
pa nel ma gány ban hall ga tok,
pa nel ma gány ban ve szí tem el
a teg na pot s a hol na pot.

Pa nel ma gány ból nincs ki lá tás,
csak új pa nel ma gány ra van,
min de ne met a pa nel má nak
adom s adom, bol dog ta lan.

Pa nel ma gány ban pa nel em ber,
nem gyűlölök, nem sze re tek,
az ös  sze tar tó Is tent vá rom
s szép csön de sen szét re pe dek.
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Eny he düh ro ham

Ren dül jön meg a föld a fáj da lom tól,
rob bant sa szét
a benn re kedt üvöl tés ko po nyá mat:
Bol do got ha zu dik a nép
s elé ge det ten nyám mog,
féllábról féllábra dö cög
és ga gyog
úr hat nám szol gák előtt,
s nyü szít ve ol da laz ól já ba
le ve zet ni meg aláz ta tá sa it.
Ez vagy, sza bad ság: a hús
fe ke te vi rá ga fö lött
tíz perc tér dep lő re me gés,
s az éj re sár ga
epeízű reg gel,
nap hos  szat pe dig a csör gők
bol dog csör ge té se. 



– 64 –

Ro mok

1
Ezek az ut cák s ezek a há zak
nyo mo rú sá gos sá kop tat ják éle tün ket.
Te he tet len ség, szé gyen, két ség beesés,
un dor és ön utá lat
ve ri föl lel künk rom ja it.
Egyi künk nek agya fon  nyad el,
má si kunk nak szí ve podvásodik.
Nem tu dom ma gam
el kép zel ni itt.

2
Úgy él ni s jár ni, mint aki
rom ja it lá bon hord ja ki?
E föl dön fu tó tá ja kon
meg szok ha tat lan ál la pot.

El mék ben men  nyi rom bo lást
vég zett a gond! A hom lo kát
csak ön ma gá ra dönt he ti.
Is ten! Ta lán örülsz ne ki? 

3
Ó
lé leg zet
ne hagyj el!
Men  nyit sze ret tem
s men  nyit sze ret het tem vol na!

Nem kel le ne ül ni és bá mul ni
ma gam ba, bá mul ni e gyű lö let-rom ra,
néz ni a há zam fa lá ból
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por sze me ket
per ge tő
go lyónyom ra!

4
Is te nem,
Élet,
nem tud tam len ni éked,
nap hos  szat mor mo lom fá jón:
le haj tom fe jem vi rá gát,
ke gyel mes ka szák előtt
le haj tom fe jem vi rá gát,
Is te nem,
Élet!

5
Buj kál, mint a bú vó pa tak,
he gyek, er dők le om la nak,
szél lel por zik éle tünk,
szél lel por zik éle tünk.

6
Ta lán csak ma ga mat sze lí dí tem,
ta lán csak ben nem al szik el az ál lat,
mi kor sza va im mé lyén a fáj da lom
tük röt emel a ta pasz ta lás nak. 
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Sí rás

Csók ja ink ban, gye re künk ben
sír a sí rás ke nye rünk ben,
sír ami kor be szél ge tünk,
hogy ha jö vünk, hogy ha me gyünk,
sír a kö zel, sír a tá vol,
Is ten sír az el mú lás ból,
fel-fel  sír a gon do lat ban,
sír a föld ben, sír a mag ban,
önműködően a gép ben
nem ta lá lom em ber sé gem,
bó lo ga tok, mint egy ro bot,
sí rok, rí vok, unodorodok,
sza lag ján a nagy egész nek
zo kog nak az al kat ré szek,
or dí tok a gyűlöletben,
sír az élet, sze re tet len,
haj la doz va sír a nád szál,
meg aláz tál, meg aláz tál,
olyan szé gyen, szin te sen ki
nem akar ja ész re ven ni,
benn a ház ban sír egy ha lott,
legyőzöttek, vir ras  sza tok,
anyánk, ha csak meg érin tem,
fel zo kog a gén je im ben,
sír a cipőm és ka bá tom,
ha lá lom, ha fel pró bá lom,
sír a nö vény, sír az ál lat,
nin csen aki el len áll hat,
sem az álom, sem a va ló,
túl sok lett a sír ni va ló. 
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Egye dül

1
Le het, hogy fö lös le ges lesz
meg ten ni azt a né hány moz du la tot,
aj tót kel le ne nyit ni –
mint ha csön get tek vol na.
De ha sen ki sem áll kinn, a csa ló dás
fáj dal ma ne vet sé ges sé tesz.
Csak el ne fe lejt sem: a pos tás
meg a szé gyen aj tó ról aj tó ra jár
s nem le het tud ni előre sem mit.

2
Egye dül vagy, ba rá tom, meg én is
egye dül va gyok.
Ös  sze rö hög nek há tunk mö gött
az ár nyak, vá rat la nul
vál lunk ra ver s szét hord ja
só vár gá sunk a szél.
De csak hall ga tunk. Vá runk.
Hall gat juk
le hall gat ha tó éle tünk.
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Írat lan

Min dig a vers re gon do lok,
a meg íran dó egyet len re, mely nincs se hol,
még is ér zem – vé rem ára má ban
la pul és lük tet va la hol.
Öldöklő da lát e né ma vers nek
csak én hall ha tom, s a ké pe ket,
mi ket a vég te len lét
elém ve tít, csak én lát ha tom.
Testemből az erőt ő fo gyaszt ja el
s az édes álom mi at ta kőnehéz.
Mi at ta ülök a bá gyadt dél után ba
hall gat ni hom lo kom pat to gó zo mán cát,
időlakatoknak kat ta ná sa it.
Ő megy el a kul csok zör gé sé vel
és őt sej dí tem űri mes  sze ség
kísértő fé nyé ben iz za ni, mint ha csont vá za mat,
ki an  nyi ha lál nak és an  nyi jú li us nak
iker pár ja itt, ahá nyan élünk
ölünk és szo ron gunk e rog  gyant föld go lyón.
Lö völ döz het a fáj da lom, én nem jaj dul ha tok,
kí vá nom in kább a csont vá za mat,
az egyet lent, a meg írat lant,
ki be ma ga mat vég leg be le öl tem.
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Köszörűs a ten ger par ton

Ten ger,
Ten ger,
te lom hán vo nag ló szenvedő ál lat!
Élsz?
Al szol?
Vagy meg öl tek?
Félsz,
hogy min dent el sö pör hetsz?
Ola jos
nagy
test –
csak gyűjtöd ma gad ba a csön det,
mint éj jel a gyá rak?
Ne ked do rom bol a sö tét
csil la gos macs ka,
raj tad éle sí ti hol das kör me it
s raj tam,
ki egyenlő let tem a föld del,
egyenlő va gyok a part tal,
Ten ger,
Ten ger,
míg egy vol tam ve led
min ket a min den ség fáj dal ma ren ge tett
s mi vé let tél
ki ta szí tott,
te os tor ral le csen de sí tett
föl há bo rí tó nyu ga lom,
po cso lya.
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Az idő sza ka dé ká ban

A már nem és a még nem
sza ka dé ká ból ké ken
kép ze le tem mel ho gyan – ?

Lé tem va sár nap já ra
hi tet le nül hi á ba,
hit tel is mind hi á ba.

Anyám is meg gyö tör ve
hull kút mély nyi kö zöny be
s fő zi, fő zi a le vest.

Mert csak a vis  sza vé tel
göd re csont ze né vel,
a dör gő hör gő nó ta.

Ha lál ra nem hi á ba,
mind örök ké bo káz va
előt te, csak bo káz va.

Íme a bé ke csönd je.
Va la hol kön  nyen föd ve
föl só hajt egy szép ha lott.
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Len gyel or szág, 1981

Ér de mes-e a szép sé get haj hász ni,
ha ös  sze égett lé lek kel
ugyan oda hul lok mint az előtt.
A tör té ne lem sza ka dé ké ba,
ég re ki ál tó fa lak tö vé be,
ter ro ris ták össz tü zé ben
túl élő ként zsu go rod va.
Nem fo gok em bert öl ni –
en  nyit el ért ve lem és ál ta lam
sok vers-íma 
és a tízparancsolat,
bár a tá bor no kok kor sza ká ban
ez sem bi zo nyos.
Mert ha új ra meg új ra ma ga mat kell
kétségbevonni, ha el áru lom
lel ki is me re te met s ma rad
ez a het ven-nyolc van ki ló
rongy anyag,
ki az, ki sze ret, mi emel föl
s sze ret he tek-e?
Szab vá nyos is te nek rö hög nek emel vé nyü kön
s a meg alá zot tak
mo soly ra il lesz tett száj jal hó dol nak ne kik.
El önt a düh és a szé gyen,
hi á ba ég tem,
a bos  szú ál ló an gyal se hol;
csak a vers, egy szer-egy szer még vis  sza rúg,
bár hal do kol, mint a meg per zselt embererdő,
a szép ség, jó ság és sza bad ság
meg der medt ága.
Sta tá ri um van a re mény re,
ki já rá si ti la lom a gon do lat ra,
hom lo ko mon az idő negy ve ne dik
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kard csa pá sa,
re mény ked he tek,
ke ring he tek,
si kol to zó bal ká ni vak vá gány ren get,
ki véd he tet len ar cok: de ne vé rek
csa pód nak sze mem be, meg ül nek,
he gyek és mo csa rak mi az mát bü fög nek
s a bos  szú ál ló an gyal se hol;
csak ez a gye rünk
vis  sza, vis  sza, vis  sza.
Kö nyö rü le tes Is ten!
tégy pró bá ra vég re en gem.
Men  nyit sze ret tem, akar tam
s men  nyit sze ret het tem vol na,
s a gyű lö let csap ös  sze fö löt tem.
Hát vis  sza, vis  sza, vis  sza
dög ke se lyűk, hi é nák, ra ga do zók!
Vis  sza ve szem kar ma i tok kö zül az éle tem,
föl dem, sza bad sá gom, ha tal mam.

1981. de cem ber 14. 
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A Nap gyer me ke

A sö tét ség rop pant fa lá ból kel föl a Nap.
Vé gig fut a vá ros por szür ke ab la ka in,
pa nel fa lon
arany bot tal ta po gat,
egy ab lak fö lött
meg áll.
Mit fa kaszt föl a Nap?
Mit me len get a su gár?
Haj szál vé kony élet re meg föl,
gye rek sí rás.
Ut cá ra ve tik ma gu kat a né ma
gu mi ba bák,
tö rött ge rinc cel fut ná nak el
a ke re kek alatt si kol to zó utak.
S csönd.
Szo ba ho mály.
Az em ber fog lal tat je lez.
Va la hon nan még is szi vá rog a sí rás.
– Jaj, sze mem fé nye,
vi lág nap su ga ra,
mi re köl töt ted ki a gye re ket,
mi ért áll tál fö löt tem,
ha ki te rít ve üvölt a lel kem a fal ban:
be fa laz tat tam, be fa laz tam!

Ma dár csi cser gés a fal ban,
ma dár csi cser gés az álom,
ma dár csi cser gés a fa lak
da do gó mor zé já ban.
A tér mint ha fal ban áll na,
nem fér el ben ne
az idő zú gó or go ná ja:
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– Így nem jó len ni,
nem jó fal ba be rak va len ni,
föl kell kel ni,
jaj, föl kell kel ni!

– Ki éne kel a fal ban, anyám,
ki éne kel?

– Meg gyil kolt da lok re meg nek ab ban,
meg gyil kolt da lok re meg nek ben nünk,
mi re me günk a meg gyil kolt dal ban.

– Eressz el, anyám, eressz el,
fa lat szo rí tasz ke zed del,
nem tu dok én itt sze ret ni,
ne sor vassz, erő met ne vedd el,
sű rű vé rem a sza bad sá gé!

– Vé rünk kö tő anyag.
Vé rünk kel áll nak a fa lak.
Ha meg moz dulsz, fi am,
ránk om la nak.
Po runk se ma rad.
Sós kút ba vet nek,
on nan is ki vesz nek,
ke rék alá tesz nek,
on nan is ki vesz nek,
új fal ba épí tik erőn ket,
vé rünk kel fa lat pi ro sí ta nak!

– Nem va gyok-e a Nap nak gyer me ke?
– A fal nak vagy fi am, a fal nak!

– Nem fér a fény a sö tét tel ös  sze.
– De ös  sze fér, fi am, ös  sze.
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– Fény va gyok, anyám, s mész lep.
Su ga ra im el her vad ja nak?
El pe reg min den óra
s csontfehéren, két ka rod ba
szo rít ha tod csont vá za mat.
Eressz el, anyám, eressz el,
ki tom bo lom a só hajt,
amit be lénk ta pos tak.
Mi cso da kon cert ké szül,
ha tal muk be le szé dül,
csak kör be for du lok e tá jon,
ezen a sö tét kis vi lá gon,
hol vagy sza bad ság, hol vagy, hol vagy!

1981 





SZA VA IM MÉ LYÉN





– 79 –

Elő ze tes gyász je len tés

Szét gyű rű zik az idő,
szél nek hí re-po ra sin csen,
va la ha volt tisz ta ég re
vé res nap le men tét
ke ne get egy vi gasz ta lan fes tő.
A föld ből las sú ára dás ként
szí vé ig nőtt a sö tét ség.
Csil la gok nak gör nyedt hát tal
fény lik a fe je, resz ket a vál la
a csúf kis öreg nek.
Ecset jét a víz be márt ja,
té to vá zik, s nagy X-szel
át húz za a ké pet.
Mint ha sír na. És a holt kép
ke re tét fes ti fe ke té vel.
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Sza va im mé lyén

Ez az a föld, ez az a hely.
Ki ál to zá som itt enyé szett el.
Han gom az óta sza va im mé lyén úgy bo rong,
ahogy a fény de reng
a víz sár ga és ne héz tömb je in át,
s ahogy meg ül ben nem
a tisz ta fáj da lom,
mint arany ho mok a fo lyó fe ne kén.
Ki ál to zá som így enyé szett el.
S mert na pon ta száz szor fel dö rög
te rem tőm ar cán a fé nyes cél ke reszt:
egy re pü lő gép. – Mi lyen es te lett!
S ki mond ja meg, mi ért ja ví tom
ma ga mat s mi ért nem,
ki mond ja meg? Le ve gőt len a csönd,
a víz és a lé lek szen  nye zett
s a fény is öl. Han gom hi á ba kö nyö rög,
mert nem és nem és nem le het.
El men nek mind az em be rek.
Ka vi csom én is ma gam mö gé
ve tem, es sen bár ho vá,
le gyen a két ség beeset te ké.
Azé, ki még is csak ki áll
te rem tőnk ar ca elé
s a gép után ki ált: ne ölj!
ho vá me ne kül het nél ma gad elől, ho vá?
Arany ho mok jut ne ked is. 
Ez az a föld, ez az a hely.
Pi henj le itt, pi henj,
hi szen a lé lek és a vágy
csak en  nyit akart, csak an  nyit,
hogy jó légy te is, s ki bír juk
a min den na pi pusz tu lást.
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Csen des

A ki dőlt-be dőlt pa lánk
fö lött az idő úgy fo lyik el,
úgy ka va rog a vi lág,
oda se he de rít ránk,
rá se he de rí tünk.
Csak dol go zunk és meg öreg szünk.
S ha már az ég fe let tünk
s a föld alat tunk
igen-igen meg áll,
ki-ki dön tik szí vünk bo rát.
S vé rünk ben és ne vünk ben
a ke rék új ra fo rog to vább.
S új ra jár a szó nok szá ja.
De szí vünk ből már nem vér tör fel,
csak csen des un dor. 
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Antipánik

S a köl té szet? Eb ben az embersötétben?
So ká ig azt hit tem, hogy ő a fény, a lé lek
vak ve ze tő je, ne hogy el té ved jen az el me
ön ma gá ban s ott kinn az em ber, ki csak
ma gá nyos ven dég a lét ben, to por gó, su ta ide gen
– va jon mi ó ta kap kod? Meg té pi ru há ját
s fe led ni múl tat, je lent s jö vőt
sű rűn el al szik fáj dal má ban, ri ad tan éb red
s fo gad ko zik, hogy min dent új ra kezd –
és foly tat ja unt ön ma gát ugyan úgy megint.
Oly kor el cso dál ko zik a csil la gok
tö ké le tes nek lát szó rend jén, s a las san kör be for du ló
fé nyek kül lő in úgy for dul ve lük,
mint ha dú dol na köz ben; sze me su ga rá val
vi szo noz za kö szö né sü ket, biz ta tást
még sem me rít s fe jét le hajt ja. S eszik,
csak eszik és el gon dol ko dik, hogy a rá gás
eget és föl det be tölt. Az öröm hi ány tól
pá nik ba es ve él, s hát öl dö köl, mert azt hi szi,
at tól a vi lág előbb re megy, és öl dö köl megint,
mert azt hi szi, a vi lág előbb re megy.
S a víz? A ná das? És az ég?
Meg a nap? Kik a szí nek pom pá já ból
ki cso ma gol ták em be rünk? S a fel hők a le ve gő ben?
Ha össze-össze néznek, azt sut tog ják:
meg len nénk nél kü le.
Sze ret né nek vég re
egé szen ma guk ra ma rad ni. 
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Vissz fény

Ta lán a szél só haj tott,
ta lán csak szel lő
bor zol ta föl a vad za bot.
Ezüs tö sen vil lant a zöld
s a lét vissz fé nye ként
egy halk he ge dű szó
fáj dal má ban vi lág gá buj do sott.
En  nyi volt
és en  nyi lesz csak :
eső és fa nyar por szag,
ke se rű fű zi ze gés.
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Ir ga lom

Le ver tem ma ga mat,
Uram, meg bo csáss,
ne biz tass en gem
újabb győ ze lem re,
so ha sem ke rü li
el a rot ha dást,
aki a fal ba
em ber vért ke ver ne.

Okom vol na bár
öl dö köl ni szá mos,
gyúl jon ki ben nem
a bé kes ség fé nye,
szok tasd a szí ve met
ir gal mas ság hoz,
en gedj, Uram, ki csit
re mél ni vég re.

S mert nem le het győz ni
úgy sem, meg így sem,
bo csásd meg né kem
e ringy-rongy de re kat,
bo csásd meg, Uram,
ha te vagy az Is ten,
hogy né kem e föld ből
csak ilyen akadt. 
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Mi kor a csend zu hog

Ha el ül nek a nyo mo rult po rok,
mi ket föld kö zel ben ka var tam
s fü lem be új ra csend zu hog,
a szol gák szol gá ját mi ért nem
ve tem meg, ak kor már mi ért nem,
s föl-föl ben nem mi ért zo kog
a nem ér tem, nem ér tem, nem ér tem.
S te, ki a szen ve dés re a jo got
ne kem bőkezűen mé red,
s ki nek kezétől cso bog a vér,
zúg a csend és nyü zsög a fé reg,
mi ért nem ha jolsz le ér tem
s mi ért haj to ga tod: fák, egek,
ál la tok! – ne kem is po ros a tér dem.
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Té ve dés

Sí rás sal tel nek meg a fák,
a lom bok, há zak, csil la gok,
zo kog a fűz, a le haj ló ág,
sír nak a domb ról le bal la gók,
ar com mi kor rá juk eme lem.
Ki von ni mindenből ma ga mat,
ahogy let tem, ész re vét le nül,
kí vá nom teremtő Is te nem!
Len ne már vég képp nél kü lem
ez a vé gig vé res or gia,
a föld, a víz, a levegő,
a nö vé nyi lét s az ál la ti,
nyer je vis  sza ter mé sze tét
mi tőlem tö ké let len ült.
Mi at tam ne sír jon a lét,
kí vá nom teremtő Is te nem,
valld be vég re a té ve dést.
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A veszendő por

Ha majd szél sü vít át a hu za tos ter me ken
s az éj sö tét rán ca i ban a hi ány
vé res re mar ja só vár gó lel ke tek,
ne be szél ges se tek,
még csak ne is sut tog ja tok,
ne akar já tok ki les ni éle tem tit ka it.
Mé lyeb bek azok a ten ge rek nél,
ma ga sab bak a csil la gok nál
s veszendőbbek az úton jaj ga tó por nál.
Uj ja tok pu ha bö gyé vel ha meg érin te né tek aj kam,
érint sé tek meg a ti aj ka tok is,
s sze res sé tek az éle tet.
Ha be fog ná tok fü le te ket,
hogy ne hall já tok meg a sí rást és ne ve tést,
ne fe lejt sé tek el:
ígé ret ma rad tunk mind an  nyi an,
veszendő por,
égrekiáltó ku darc.
S ha ki ta po gat tá tok az élet ham va dó em lé ke it
és a ma ra dék zöld del bo rí tott domb ról
vis  sza néz tek a meg sér tett élet víz tük ré re,
lás sá tok meg a fé nyes si ko lyon vergődő Na pot
s pró bál já tok meg ér te ni:
a nap le men te vég képp el ront ha tó
s a ti lán go tok is csak an  nyit ér,
mint az éj sza kai szél ben
féltenyérrel óvott gyer tya láng.
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A vá ra ko zó

Le vél a fá ról
ahogy le zör ren
– úgy el sza kad ni
nem le het kön  nyen.

Ül dö gél ni kell,
pa do mon, csönd ben
s hagy ni az időt:
múl jon fö löt tem.

Ülök és vá rok.
Nem tu dom, mi re.
Ha csak nem a tél
csont ke ze i re.

Ma ga mat vég leg
ke zé be ten ném,
úgy der med nék meg
ész re se ven ném.

Vál lam ha né ha
meg ve re get nék,
még szeb ben ül nék,
csak üldögelnék,

úgy el sza kad ni
nem le het kön  nyen,
le vél a fá ról
ahogy le zör ren.
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Sír és csil lag

„A ma gyar ság meg lát ta sír ját,
de meg lát ta «sor sa csil la gát» is,
s ez a nagy sze rű szé dü lés
sír és távoli csil lag közt
ak kor is ér de mes, ha nem is kü lö nös öröm.”

                                           Né meth Lász ló

Sír szé lén éb re dek.
Fö löt tem va la hol
lát ha tat lan csil lag sa jog.
Hol vagy, „nagyszerű szédülés”?
Hol vagytok régi hős idők? 
Tes tem me le gét s szí vem re mé nyét
szív ta föld,
el szív ták a föld ből
fö lém nőtt ga zok.

Vad táj ez itt kö rös-kö rül.
Sö tét.
Ha lott.
Ben nem is ha lott
min den álom. Bé nult ta gokkal
nem tu dom és nincs mi ért
új ra felpró bál ni ha lá lom.

Ne vet sé ges is vol na
ma gá nyos, kön  nyű pré dá nak len ni,
gon do lom, s fel kö nyö köl ve
sut to gom: men ni, men ni!
Mind egy már
ho gyan ke rül tem ide,
csak talp ra ál lít son az élet ösz tön.
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Nem az eszem mel, nem –
szí vem mel ta po ga tó zom
a ha lál te le pe in át,
át a por ha nyós föl dön.

Or rom ba vi rág szag tó dul.
Ne fe lej csé ta lán? Is me rős
szag, is me rős föld. 
Enyém. Az én föl dem.
Itt a vi rá gok is
ha lál tól má mo ro sak.

Itt ra gad tam s meg le pett az éj.
A vá ran dós hal mok közt
szög le tes utak
la bi rin tu sa. – Ki a te me tő ből,
gye rünk, itt a ha lál
sak ko zik ve lünk! Nyi tott
vagy zárt sír, va la men  nyi
hol nap ra vár
és vár
te he tet len.

El eb ből a ször nyű pa lo tá ból, el!
Van még erőm
s csak ma gam ban bíz ha tom.
Nincs sze re lem, sem álom, nincs fo nál, 
hogy ki ve zes sen
és fal sincs, csak ez a
süp pe dő sö tét ség: ka rom
át zu han, s utá na zu ha nok
ma gam s utam
majd egy sír
mé lyén le li meg a vé gét.
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Nem.
Van még erőm,
gye rünk, bár sa jog és int
a lát ha tat lan csil lag,
már itt a kert; hát per sze:
drót ke rí tés; csak kör be kú szom
s meg ta lá lom a nyi tott
te me tő ka put.
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Haj nal a Du ná nál

A haj na li ná das zöld lé leg ze té ben
egy lát ha tat lan ma dár
fá rad ha tat lan éne kel.
– Még jó az em ber, még nin csen éb ren
s jó az Is ten,
hogy ki ta lál ta az éne ket.

Fe hér fá tyol-pap la na alól
út já ra in dul a fo lyó,
de a dal ra
ezüs tös fü lé vel fel fü lel
s a ma dár dal elé le bo rul.

– Mi nek si et ni. Té ged hall gat ni
én is rá érek, éne kes!
Áll do gál a szél is. S csön de sen
a ná das gyön ge le ve le i re
egy kön  nyű só hajt rá te rít.

– Ma gam mal vi het ném éne két,
ha tár ta lan előt tünk a táj,
de én sem ha gyom el ének lő he lyét.
– Da lolj, te ked ves kis ma dár.
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A bol dog ma gány

Ülök a par ton egye dül,
mö göt tem az Is ten he ge dül.
Fúj a szél. Va la mi bol dog
dal lam sod ró dik a ví zen,
Is ten meg csak bó lo gat
rá, hogy igen, igen, igen.

S mert jó jót mon da ni jó ra,
haj lik a fény is, haj lik a nád is,
haj lok hát én is a szó ra
bó lo ga tá sig, hi szen az Is ten
a par ton egye dül
ne kem a bol dog ma gány ról he ge dül.
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Tű nő dés já ték előtt

Le ráz va ma gam ról majd vért és vi zet,
vérengzőbb le szek, vagy sze lí debb?

Földmélyi csöndből ha előbukkanok,
egy más ra ne vet-e ma dár és va kond?

S az em be rek ar cán a su ga rak
kép zel tek lesz nek, vagy iga zi ak?

S a gyöngy já ték, meg vál tó Krisz tu som,
fel tün dök lik-e rö vid uta mon?

Vagy e föl di lét pá lyá ján a gyer mek
át lép a já té kon s tűnődve el megy?



– 95 –

Hanyatt fekve a gaz ban

Ge rinc te len fűben, rop pant gaz ban,
fe küd ni csak , fe küd ni és fe küd ni.
Nem kér dez ni, mi ért is let tem,
e rop pant gaz ban mit is akar tam,
nem un do rod ni és nem sze ret ni,
a don gó dög le gyet nem za var ni,
„fekünni csak ”, ha nyatt, és hos  szan
el ro had ni e rop pant gaz ban.
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Je lek ta va szi kert ben

Amint a kert be lép tem, az öreg
megőszült költő
– oly so vány, áttetsző és ti tok za tos,
mint az Is ten –
a vál lam fog ta át:
– Gye re, nézd ezt a cso dát!
Ka ro mon a gyön ge if jú ág
mi lyen pom pás di a dalt ara tott
a tél sö tét erőin!
Majd egy ki csit tá vo labb ra vont
és meg mu tat ta az egész
vi rág já ba lob bant cse resz nye fát.
– Ne félj, nem lesz atom há bo rú,
ma gu kat is el pusz tí ta nák!
(Ezt csak ne ked és a ba rá tom nak mon dom.)
A ha zai és nem zet kö zi ural ko dó ban di ták pe dig
az ös  szes erőszakszervezetükkel,
va la men  nyi ap pa rá tu suk kal
el men nek a pokol ba!

1987
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A fél re ta po sott cipősök

A tör té ne lem né ha
ke zet nyújt az el eset tek nek.
Egy fény su gár –
és győzni is le het!
Új ra meg új ra
éj sza ka van,
vagy haj na lo dik?
Éj jel is
ki for gat ja fény fe lé a föl det?
Az a sok
fél re ta po sott,
föld be ta po sott
cipős a föld alatt
és föld fe lett.
Nem lá tom ar cu kat?
Lá tom cipőjüket.
Hal lom lük te té sü ket.
Hol a pá rod
el esett,
mi ért vagy ily
fe le más?
Fe le pi ros,
fe le gyász?
Ébresztő van,
gye re kek,
reg ge le dik,
in du lás!
Ne kem is van egy
her ce gi
fél re ta po sott ta po sóm,
csak fel hú zom és in du lok
új ra meg új ra ve le tek.
S a fény su gár
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meg érin ti a temetőt,
a megremegő sí ro kat
s föl dön és a föld alatt
cipőkben él tek
és ered nek az utak.
S jön nek a ko rán ko po gó
föld be ta po sott fölkelők,
csetlő-botló ren ge teg,
meg an  nyi gö dör töl te lék,
le kö pött még is gyönyörű
nyi kor gó föl di hegedű,
el esett fölkelők,
fölkelő elesők,
örök ro ko na im:
föld sza gú ak,
gyár sza gú ak,
könyv sza gú ak,
tettszagúak,
ün nep re ki fé nye sí tett
gyűröttek és rán co sak,
ki irt ha tat lan so ka ság
hul lám zik vé ges-vég te len,
for gat egy rop pant ke re ket,
vo nul a tör té nel men át
be né pe sí te ni
gyá ra kat, föl de ket,
ját szó te re ket,
sza ka dék ba lök ni
a harciszekeret.
Chap li ni cipőseim! –
ti küld tök cipőmnek, sze mem nek
rég lá tott, nevetős su ga rat.
Még győzni is le het!
Tör té ne lem,
te nyúj tod új ra meg új ra
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fe lénk a job bo dat.
El fo ga dom.
Já rok.
Föl ke lek.
Min den meg le het.
El ta pos hat nak.
Fél re ta pos hat nak.
Meg le het,
nem ma rad más
e lánc tal pas föl dön,
csak egy-két pár
fél re ta po sott ci pő.

1987-89
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A fegy ver ko vács di lem má ja

Te nye rem al só élé vel
be ke rí tem asz ta lo mon a sze me tet
s a kér dés kér dé sé vel kér de zem:
mi ért nem tart ér de mes nek
el hagy ni a le he le tem?
Mert a le he le tem ből is fegy vert ko vá csol nak.
S szé gyen szem re be kell val la nom:
én ko vá cso lok, jól le het
pa rancs ra, ha bár
– meg en ge dem – a fegy ver ko vá cso lást
ma már elég jól meg fi ze tik. Ak kor is,
ha én csak egy ra vasz ko vács va gyok.
Ra vaszt ko vá cso lok. E rész ből
szak mám szép sé ge it, te hát az egész
fegy ver ko vá cso lást nem te kint he tem át,
de szol gál jon ment sé ge mül, a kész
konst ruk ci ót nem is bír ja e kéz.
Ta lán gyön ge és gyá va va gyok
ön re emel ni sze me met,
ezért ke rí tem ap ró
és ke rek kis hal mok ba
asz ta lo mon a sze me tet, mi köz ben
a kér dés kér dé sét kér de zem:
mi ért is va gyok fegy ver ko vács!?
De az én hely ze tem ben s az ön
ide jé ben, le het tem vol na más? 
Mit ajánl? Mi té vő le gyek?
S ha már ke zé re ke rült,
mi re hasz nál ja éle te met? Hagy jam
ab ba? Vagy csak ko vá csol jak to vább?
Uram, fon tol ja meg –
vis  sza fe lé is el sül het nek a fegy ve rek!
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Helyzetkép

Boruljanak rám magányos esték.
Alul maradtam, bár felül lehetnék.
De nem tudtam én a magyar sárban
agyonverni és megtaposni társam.
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Ez red vé gi já té kok

(Kérdések)
Ha már el éne kel te Him nu szát és Szó za tát a nép,
ha már a meg gyil kol tak hos  szú név so rát
fel ol vas ta két szí nész
s a ki zök kent időt
új ra hely re tol ta az ala csony tö meg:
kié a mi ne héz szí vünk, Uram,
s ki eme li fel?
Föld ben, vagy ra va ta lon
a már tír és a gyil ko sa
mit ér va jon?
Mit ér ez a gyönyörű or szág
an nak, aki va la hol egy nagy sze mét ha lom
al ján vagy te te jén
vég re sza ba don
ki ka par hat ja a sa ját csont ját?
Te drá ga rab ló és ki ra bolt Ma gyar or szág!
Mit ér az új ra el osz tott ha ta lom
és sza bad ság an nak, aki nek jut majd
belőle egy-egy Uram-segélj?!
Te Is ten és áru ki vá lasz tott ja
a döly fös ki ra kat előtt!
Mit ér a tük rös ab lak?
Hol van a pén zed, mi lyen ka mat ra
fek tet ted bank ba le ér té kelt ök löd?
Poz nan, Bu da pest, Prá ga, Gdansk!
Azért dön tö get tél fa la kat,
hogy a pénz lát ha tat lan füg gö nyén
fá radt légy ként fen na kadj?
Ber lin is meg ér egy mi sét?
Mit ér a kér dés, a re mény, az erény,
a hűség, az őrség, a fog ság!
Bont va és köt ve a szö ges drót
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szál ját és csokorját men  nyi ért ad ják?
Mit ér az út
és mit ér az uta zás,
mit ér a szí ve men
át ro bo gó táj,
ez a da rab ka ha zai föld,
a nem zet kö zi pi a con
mit ér egy ma gyar
vagy egy ro mán for ra da lom?
Uram, ha megint csak nyúz zák –
mit ér a fel sé ges nép?
Mit ér a kez det és mit ér a vég?
Mit ér az un dor és mit ér a fáj da lom?
Mit ér a jó ság és mit ér a ha rag?
Mi re va ló volt an  nyi ál do zat?
Mit ér az ut ca és mit ér a tér?
Mit ér a kö vek re ki on tott vér?

(Ima)
Arcod már félig sötétben volt,
félig meg fényben még, Uram,
mikor a béke öldöklő angyala
közénk véresen lezuhant.

Értesd meg szánalmas fejemmel
pondrók és csillagok hatalmas ura,
mit ér bennünk az alvó Isten,
mit ér a célpont és a melankólia,

mit ér Lettország vagy Mezopotámia,
rohamosztag előtt mit ér az ima,
mit ér az ember földje
és a dübörgő halál monopóliuma?
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(Kiáltás)
Ha már a kiáltásom is széthasadt
csendre és hörgésre a színed előtt, Uram,
ha már az alvilági felvilág
minden tűzcsóvája és bombája lezuhant
erre az ezredvégi játszótérre,

ha már a süket és gyilkos üzletfelek
megbékélt homokban szívhatják utolsó szivarjukat,
ha már a sivatagi szellő is elpihent
és nem moccan a por sem,
nejlonzsákkal jöhet értünk a tervezett halál.

1990-91
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Vál to zás

A mag ban má sik ol da lá ra for dul a fé reg.
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Ásó a kert ben

A mú ló idő ben ki jöt tem egy ki csit,
ki jöt tem és ások őse im kert jé ben.
Né ha meg-meg ál lok. Va la mit ke re sek.
Ta lán a ke nye rem, vagy ta lán az Is tent?
Ké szí tem az ágyat mag nak, pa lán tá nak,
Esz ter nek, Nó rá nak? Őér tük for ga tom
fel a föl det mé lyen? Ki ül het nek ide
imád ni a na pot Is ten te nye ré re,
Bá lint tal, Da ni val, Mik lós sal, Atival,
ha tan is vagy né gyen. Amit már fel ás tam,
s ahogy még el érem, hos  szú ge reb lyém mel
jó ko ra da ra bon el si mí tom szé pen.
Mint a bű ne i met. De azt már nem ér tem,
ho gyan a csu dá ba jött ki ide ás ni
Mag dol na és Mári, s hol le het az apám,
hol van az a fér fi? Cso da, hogy nem ér tem,
mért kell az ágyá son má sok lába nyomát
foly ton ge reb lyéz ni? S Ma ri mi ért nem ér ti,
mért megy el a gye rek? Így kell el vé rez ni
ágyon és ágyá son? S haj long va és mász va
ir gal mat lan néz ni, ho gyan tün tes sem el
a ké nyes csep pe ket? Mi e lőtt el esek,
ki csit most meg ál lok. Né ha így ál lok meg,
né ha meg úgy ások, mint aki nek ép pen
tán to rog a lo va. Egy szer-más  szor gyor san,
mint a sze re lem ben, sá ros te nye rem mel,
most meg ko mó to san, ka rom mal tör löm meg
iz za dó homlokam. Mély ség és ma gas ság
fe ke te dik, ké kül vö rös ben és gyász ban
alat tam s fe let tem, míg csak nem ta lá lom
ke zem ben az ásót s ma gam a nye reg ben.
Nem tu dom, hogy van ez, meg őszült jó anyám,
nem tu dom, hogy le het. A mú ló idő ben
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egy szer majd el vá lik, mit is ke res het tem,
s ho gyan ma rad ha tott le szúr va az ásó
kinn a fé nyes kert ben. Ha majd a sö tét ség
el vá lik a fény től égen és ve rem ben. 
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Hang a föld alól

Ahogy te ker ge tem
fá radt nyak csi go lyám,
nem is olyan mé lyen,
hal lom, ahogy ro pog.
Föl sej lik, em lék szem:
a hó hér mar ká ban
rop pant ilyen szé pen.
Nem ki ál tot tam fel?
Nem is em lék szem.
Az un dor fo gott el.
Ki vert a ve rej ték,
aho gyan há tul ról
a lé cen át ölelt.
A nyá ri hőségben
bü dös volt a kar ja,
iz zadt, mint a ba rom.
De azért a nya kam
gyor san és ügye sen
vég leg ki csa var ta.
Szí vem re fi gyel tem,
nem fe lej tem so ha:
vert, az tán csak meg állt.
Ki csit még re me gett.
Mi lyen ré mült szem mel
áll tak kö rü löt tem
a sö tét an gya lok!
Meg ve tet tem őket,
lel kem szin te örült.
Nem kér tem ke gyel met.
Le tet tem a nem zet
ke zé be sor so mat.
Azon járt az eszem,
Uram, te tud ha tod,
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hogy az én né pem nek,
ami tőlem te lik,
föl emelt fe jem mel
még va la mit adok.
Majd azu tán ki csit
ké nyel me seb ben is
ki nyúj tóz ha tok. 
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Gö dör ben

Leg alább nyolc van éve hal dok ló te rün kön,
amint az is ten ver te rend szer las san
és még is vil lám gyor san ös  sze om lott,
s ma ga alá te met te múl ta mat,
– örül nöm kel lett vol na, Uram?

Szégyenkező buj do sá sod ban
és buj do sá som ban,
ha let tél vol na még,
ha vá la szol tál vol na hí vá som ra,
sok kö nyör gé sem re és ká rom ko dá som ra,
ha nem om lott vol na ös  sze
em ber ar cod is,

ha én vá laszt hat tam vol na el,
amit te már el vá lasz tot tál,
ha vá laszt hat tam vol na egy ál ta lán,
ha hit tél vol na ben nem,
ha hit tem vol na,
öröm hírt mond hat tam vol na
legalább ne ked.

De a köszörűsök is el szé led tek.
Nem tör nek be ki ra ka to kat,
nem élez nek ké se ket sem.
Kőtörők let tek, vagy meg hal tak.
Én ve lük vol tam, de te nem vol tál ve lünk.
Ré gi he lyün kön rom hal maz,
kő és kő és fáj da lom ma radt.
S az el ve szett re mény.
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Ahogy apám tól és anyám tól ta nul tam,
a jók ja vá ra vol tam;
nem csak ma ga mért.
Sza bad sá gom mér té ke sze rint
töb bet ad tam, mint amen  nyit kap tam.
Ez adott re ményt.

Ér tük és ve lük dol goz tam,
éne kel tem és imád koz tam,
hogy jobb le gyen az éle tünk.
Csak dűlne ös  sze már az ég,
e ra ké ták kal aládúcolt tá kol mány!

S mi helyt úgy lett, ahogy te akar tad,
s ahogy én is akar tam, Uram,
mint kőbányában a rab,
akit nem őriz sen ki sem,
és még sem hi szi el, hogy vé ge van:
sza bad, el me het –
gödrömnyi ha zám ban,
örö költ fog sá gom ban,
oly szo mo rú an, ahogy sen ki sem,
tö röm to vább a kö vet.

Ahogy sen ki sem…
És még is mil lió és mil lió-en  nyi en.

Te is be csap tál, Uram!
Pré dá ra ke rült az éle tem,
el vet ték a mun kám, ke nye rem,
és még is itt van ve lem
e kőbányában min de nem:
fá jó em lé ke ze tem, el ve szett
múl tam és jövőm
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s a sza ka dat lan zak la tó lelkiismeret:
Mit és hol vé tet tem el?

E glo bá lis bál ban, ott meg ott,
két na gyob bik fi am csá ká nya cseng,
s lenn a völgy ben a leg na gyobb
ál do zat: ki seb bik fi am tö ri a kö vet.
Más nem is jut eszé be ne ki.
(Ha csak az nem, hogy kőtörőből
ho gyan le het ne ki zsák má nyo ló.)

Anyám is itt van, nyolc van éve sen,
gör nyedt de rék kal apám kősírján
tör de li ma gát, de könnyeitől
hi á ba csen ge nek-re pe dez nek,
s hi á ba vi rá goz nak a kö vek,
itt is min den kő kö vön ma rad.

Em lé kezz, Uram!
Az nap te met tük a hősöket,
vég képp lelepleződtek a gyil ko sok.
S nézd csak ! Ott, a már tír
és a gyil ko sa nyo mán
kő kö vön meg áll.
S a bá nya is a he lyén ma rad.

Zeng he ti Him nu szát és Szó za tát a nép!
A kőtörőket új ra el le het fe lej te ni.

Ho gyan hi het tem vol na el
jú ni us 16-án, hogy volt és nincs apám?
Ki kér dez te őt: – Tud-e él ni most?
Na és – ho gyan?
Akar-e meg hal ni most?
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Akar-e sors kö zös sé get gyil ko sok kal?
Vál lal-e már tí ri u mot? –
Apám hős volt. Bár csak kőtörő volt.

Ha nem vagy sü ket és vak,
fi gyelj, Uram, s ha jól fi gyelsz,
meg hall ha tod min den éj sza ka,
ho gyan csen ge nek be lül a kö vek
ré gi hol tak csákányütéseitől.

Hall ha tod, men  nyit zsol tá ro zunk ne kik,
hogy föl tá mad ja nak!
De, mi nek?
Hogy vér rel és velővel fi zes se nek to vább
jótevőinknek, kik egy re mé lyebb
gö dör be kény sze rí te nek?

Vergődtem itt, és vergődtem ott is,
egye dül, szeretőim kar ja i ban.
Vergődtek ők is; kí vül és be lül tör tek a kö vek.
Át néz nek raj tunk kőtörő gyer me ke ink,
mint akik tud ják: tit kok nin cse nek.
Szánk szé lén keserű por ma rad.

Mond tam: apám kőtörő volt, anyám is az,
én sem szü let tem sza bad nak.
Teg nap sem tud tam, mi a sza bad ság,
ma sem tu dom, mi fán te rem.

Sziszifusz még re mény ked he tett,
és – hegy re föl! – gör get te a kö vet.
Leg alább nyolc van éve azt tes  szük mi is,
göd rünk még is mind re mény te le nebb,
szo mo rú ar cunk egy re szo mo rúbb.
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Te is gyűlölöd a fáj dal mat?
Én is gyűlölöm, Uram!
De vi gasz ta lódj, te sza bad vagy,
sír hatsz és ne vet hetsz, ahogy ked ved tart ja.
Leg alább ezer éve le beg a lel ked
síró-nevető kőbányánk fe lett.
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Bir kó zás

Lá tod-e még, Uram, elé ge det ten,
amit te rem tet tél,
amit a por ból
sa ját ké ped re
élet re le hel tél:
– Íme, igen jó?
Vagy ta lán meg bán tad
is te ni kon cep ci ód?

De hisz úgy van min den,
ahogy te akar tad!
Mo zog még a por,
a por ban még moz gunk!
Egész ben a rész,
rész ben az egész –
la o koó ni gi lisz ták kal
Uram, még bir kóz zunk? 
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Me ne kü lők a ku ko ri cás ban

Al szol, Uram, al szol
vagy már meg is hal tál?
Vé ka alá rejt ve
ki aludt a gyer tyád?

Mért nem fe lelsz, Uram!
Kö rös kö rül lő nek.
Most mu tasd az utat
a me ne kü lő nek.

Imád egy go lyó ért
szí ved ben meg fo gant?
Így védesz meg tő lük,
ki te rít ve, Uram? 
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Ima az el ve szett köl tő ért

Be avat koz tál az éle tem be, Uram,
azt aka rod, hogy vi lá go san lás sak.
Add vis  sza hát az el ve szett köl tőt
s az ér tel met len ség ben vi lá gos ság tá mad.

Nél kü le, Uram, hi á ba fek szem és hi á ba ke lek
és hi á ba ve tem ár nyé kom a föld re,
hi á ba mor mo lom nap fény be imá mat
s hi á ba is vol nék ál do zat gyü möl cse.

Nél kü le, Uram, nem sír az új szü lött, nem be szél,
nem eszik, csak hall gat, öre gen és böl csen.
Be néz rá az any ja, be-be néz egy csil lag –
azt hit te, hogy meg halt, azért va gyunk csönd ben.

Nél kü le, Uram, nem ér a ne vem, nem ér a já ték,
tő lem már hi á ba ve szik el vagy hi á ba nem.
El esek ben ne vagy át esek raj ta?
Ér te és utá na ki ha lok én is ki halt te re men. 
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Kis ma gyar csil lag

  El vált szülők kal ló dó gye re ke i nek

Fé nyé ben, ki csi ke fé nyé ben,
pis lá ko ló arany pötty-fé nyé ben
könny nél kül sír a csil lag úton-út fé len;
szé gyen kez ve és szo rong va
sír do gál a csil la gocs ka.
Any já tól s ap já tól el ha gyot tan
ar cát uj ja i val el ta kar ja,
be fe lé sír do gál a csönd ben,
a vi lág min den ség sö tét óce án ján.

Anyám, apám, test vé rem,
ké ret len fo gan ta tá som,
gyöngy har ma tos, fe lej tett me zőn
fá tyo los ár nyé kom, hos  szú ván dor lá som,
el gu rult lab dám ki halt te re men,
vi lá gos ság ra és ma gam ra va ló vá ra ko zá som,
ját szó tár sa im, öröm arany szal má ja
az űrben, hul ló vak vi lá gom
és ra gasz ko dá som utol só könny csep pem hez,
szo mo rú ar com ban bo lyon gok
a vi lág min den ség sö tét óce án ján.

Há nyó dom csak – sír ja a csil lag,
ta nu lat la nul és do log ta la nul
sír do gál a kis ka masz ma gyar csil lag,
sö tét ség gel szem ben bo lyong
az el ve szett sze re tet után,
meg sem érin tett sze re lem előtt tér de pel,
el le ne vét ke zett any ját
és el le ne vét ke zett ap ját si rat ja,
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egyet len könny csepp jé vel
test vé re it és ba rá ta it hí vo gat ja:

Anyám, apám, test vé rem,
ba rá ta im, ho vá lett az én ne ve té sem,
vi dám szép mo so lyom ho vá lett,
mit ad hat nék én e sö tét ség nek,
hogy egy kis su gár föl de reng hes sen?
Utol só kön  nyem ha el ej tem,
fél tett fény kön  nyem ha el ej tem,
örök ar cá ra te he ti ke zét
a vi lág min den ség sö tét óce án ja.



– 123 –

Egy kelet-európai magyar
Nyu gat-Eu ró pá hoz

1.
Mint any juk ke zé től az út ra gon do san meg fé sült 

lá nyok és fi úk ra gyo gó fe je,
olyan ígé re tes az én meg mű velt föl dem.

Én is a föl de met vi szem.
Vá gyam meg olyan az úton

a kép ze le tem ben nesz te len su ha nó bu szon,
mint a ván do ré,

ki szen tül hi szi, hogy el jut cél ja i hoz.
És még is a gye hen na tü ze ég ben nem.

Tü zet és je get vi rág zik
a mély ben foly ton for tyo gó mag mám,

mint ha már Iz land föld ren gé ses föld je ként
vi sí ta nék a tér ben lo bog va.

Fü tyü lő gej zír va gyok,
hol itt, hol ott foly ton ki tö rök
és el-el csi tu lok, mint a láng,

s meg-meg der me dek, mint a jég.
Vi rág sze mek kel lá tok-e még?

Az új év ez red el ső nap ján
kris tá lyos, reg ge li ve rőfény ben

any juk szok nyá ja kö rül
csi pog va ne vet gél nek a jól fé sült kis csi bék. 

Bár hol is já rok vá gya im mal,
sár ga na pot me len ge tek fá zé kony te nye rem ben,

és még sem hagy el a ret te net
mi ó ta ki vív tam füg get len sé ge met.

Föl fe lé me gyünk?
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2.
Nem ír ni vá gyom, ha nem Ír or szág ba,

Benbulbin la pos he gyé re, 
har mo ni káz ni és har mo ni káz ni 

a zord és fen sé ges táj ban, mint ma ga a hegy, 
mint ama kel ta har cos a szik la szir ten.  

Le het nék ott akár fel tá ma dá sig Yeats sír ja,
de nem, még sem Észak ra,

Dél re me gyek, pál ma li ge tek be, na rancs fák alá, 
a Po kol Csú csá ra,

Pico de Teide ha va sá ra,
in kább a spa nyo lok Rossz Föld jé re,

pus ká val ke zem ben ott job ban ki fe jez né nek
szik lá kat gör ge tő víz mo sás ok.

Dur va lé tem ott
ha éj ről-éj re bé kes ség ben el pi hen ne,

ál ma im
meg iri gyel het nék fé nyes sé ges égi kis csi bék.

S mi lyen kön  nyen át zu han ha tok 
Verdun szur do ká ba,

Eu ró pa leg mé lyebb sza ka dé ká ba, 
amott pe dig, ma gam ra-is me ré sem pusz ta ked vi ért,

le het nék im boly gó szik la
Renon va la me lyik föld pi ra mi sán.

On nan már kön  nye dén be ugor ha tok 
Kük lopsz sze mé be, 

a for tyo gó Etnába, hi szen Dél re vá gyom, 
il la tos lo bo gás ba –

gye rünk te hát:
Észak ra föl! Észak ra föl!
Mi köz ben le fe lé me gyek.



– 125 –

Már gyé rü lő ha jam ban 
fé nyek és ár nyak su hog nak ve lem

s nem tu dom fe led ni
a re ményt,

ki on tott vé rem
és föl emelt fe jem,

mely foly ton elő re hajt.
De mint az El ba-völ gye szik la szirt je in

sok va dul ro baj ló víz esés,
oly kor az idők vé ge ze té ig
mély be húz a csüg ge dés.

S hány szor elég egy csöpp nyi égi szik ra is,
egy fény csöpp, egy fény-szal ma szá lacs ka, 

hogy su hog va új ra szárny ra kap jak
ha zá mért, gye re ke i mért, sze rel me mért,
leg alább egy bol do gabb em lé ke ze tért,

lá nyok és fi úk meg fé sült ha já ért,
lan kás so mo gyi föl de mért.

Bor zon gó, gej zí res lel kem hát fel-fel tör új ra,
nem tu dom, ho vá és nem tu dom, mi ért. 

Mert le fe lé me gyek.
Még is men ni kell to vább, bár der meszt az út

és der meszt a mint ha is,
még is ha za vá gyom, pe dig tu dom, 

nincs vis  sza té rés, és nincs meg ál lás sem,
se hol és so ha.

Mi re nőt tem fel, mint fe ke te nyárak
vég te len be hí vó so ra, 

mi re nőt tem fel e röp ke cso dál ko zás ban
ősi tö vek tö vén?

Már nem én va gyok a gyer mek,
ki nek fut tá ban is meg-meg állt a kép,

ahogy rá ve tet te só vár te kin te tét
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az ég re tö rő je ge nyék hos  szú so rá ra. 
Az óta is hány szor meg üli lel kem az út és a bá nat,

mert men ni kell,
ha bár száz szor tö röt ten 

az em ber nek nincs ho vá men nie.

3.
Ó PÁRIS!

PÁRIS!
el mész Kasikám

én nem is mer lek,
nem is lát ta lak, meg sem érin tet te lek,

Ó EU RÓ PA! 
EU RÓ PA! 

nem lát tam fal va id, vá ro sa id, le nyűgö ző al ko tá sa id,
he gye id, völ gye id, fo lyó id, me ze id,

nem is me rem or szá gaid, né pe id nyel vét, 
kul tú rá ját, szo ká sa it, 

en gem nem en ge dett hoz zád a kor lá to zók kor lá tolt sá ga,
foly ton köz be jöt tek a föld- és fegy ver ke rí tők ke rí té sei;

nem en ge dett és nem en ged a pénz hi ány sem.

Ó ci vi li zá ció,
mi is az, hogy ci vi li zá ció, Kasikám,

az em ber be ke ni ma gát va la mi zo mánc cal
és ir tóz ni kezd a tet vek től,

szé gyen le tes,
hogy nincs ró lad bel ső ké pem,

szé gyen le tes, hogy le fe lé me gyek,
nem tu dom, mi lyen le hetsz, 

szé pek és biz ta tók-e ar cod vo ná sai, szép-e ter me ted,
test vé rem ként is sze ret het né lek,

nem oly el von tan, mint az em be ri sé get.
S mi az, hogy csa lá di ka pocs, Kasikám,
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az em ber hol mi se lyem sza lag gal meg hos  szab bít ja
a köl dök zsi nór ját, 

már öt ven hét éves va gyok,
már öt ven nyolc,

maholnap hetvenöt leszek,
ál ma im ban élek s le fe lé me gyek.

PÁRIS!
Ó PÁRIS! – He lé nád
meg sem érint het tem,

el nyúl nék ve le az At lan ti par to kon, 
a Föld kö zi-ten ge ren, 

de azt sem tu dom, ró la ál mo dom-e,
ha új nő ről, új ba rát ról ál mo do zom.

Eu ró pa, Eu ró pa,
ha ál mo dom egy ál ta lán,
csak éb ren ál mo do zom.

Nem lát tam még
Ró mát, Lon dont, Ná polyt, Ve len cét sem,

sze rel mes va gyok
gyö nyö rű Ma gyar or szá gom

szebb nél-szebb tá ja i ba, fal va i ba, vá ro sa i ba,
he gye i be, völ gye i be,

vi ze i be és er de i be, töl gye se i be és feny ve se i be,
für tös aká co sa i ba és méz édes hár sa sa i ba

s egy re job ban ir tó zom a szen  nyes,
szen  nye ző em be rek től.

Mit ne kem Notredám, szer zés és ha szon,
mit ne kem gyar ma to sí tás,

s mi is az, Kasikám, hogy is ten tisz te let, 
az em ber fél ni kezd, hogy ne kell jen fél nie. 
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Ha hin ni le het a hí rek nek és a hí resz te lé sek nek,
nagy cigány vagy te, Eu ró pa, Eu ró pa.

Sze gény kis szom szé da im és ravaszul ma ga biz tos 
kor má nya ink mi ó ta gyak ran em le get nek, 

mint men  nye ket és poklokat,
gya nú ba ke ve red tél, hi sz’ már megint föl fe lé vá gyom

és le fe lé me gyek.
Azt hi szem, te is nagy baj ban le hetsz,

ha édes ha zám dol gos nép ének 
pén zé re fáj a fo gad.

Ó, te bi ka há ton el ra bolt nő, va ló ban te le szel az,  
ki majd át emelsz 

a bé ke, a gaz dag ság, a test vé ri ség 
várva várt kö zös sé gé be, sza bad jö ven dőnk be? 

Szá munk ra is nyí lik vég te len pá lya és tér?
Hig  gyem, hogy az én né pem
és nem ze tem vég re az le het,
aki vé ezer éve len ni akar?

Nem gyar ma to sí tó, rab ló, ka lan do zó ha ra mia, 
ha nem ér zé keny és mű velt el me,

nagy sá gá tól ál ta lad is hány szor meg fosz tott,
kön  nyen lel ke sü lő,

szár nya sze gett ma gyar.

Pá rizs, ó Pá rizs!
Nem a bás tyák om lot tak le,

mi om lot tunk ös  sze
ránk fo gott vét ke ink és vál lalt ter he ink alatt,

s nem tud juk, mi lesz ve lünk
sa ját ha zánk ban térd re kény sze rít ve,

ha vég képp el ve szít jük
a be csü le tün ket is.
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Eu ró pa, ó Eu ró pa,

sze gény nek szü let tem én
s na gyobb erő fe szí té sek árán

si ke rült is sze gény nek ma rad nom, 
jó len ne hát, ha nyíl tan meg mon da nád 

dzsiramári
ó, lébli

ó, Bum-bumm
és finfi,

ho va csá bít gatsz, mit akarsz tő lem
s ha zám tól is mit akarsz?
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Me gyek a vers után

Sö tét ség ből jö vök, nem is tu dom hon nan,
me gyek a vers után, szo mo rú sá gom ban.
Gon do lom, szép le het, gon do lom, jó le het,
a re mény hez en gem, re mé lem, el ve zet.
Ami kor itt va gyok, ott sze ret nék len ni,
nem tu dom a he lyem se hol se meg lel ni.
Szét szed ez a hi ány, szé gyel lem, tit ko lom,
nem lé te zett so ha – hány szor le ta ga dom!
Nem tu dom mért ra gyog fé nyes nap az égen,
mi vég re tün dök lik pi pi tér a ré ten.
Ta lán csak azért, hogy tisz táb ban meg lás sam,
szépségből nél kü le mek ko ra hi ány van? 
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Hi deg szél fúj a fa sor ban

Hi deg szél fúj a fa sor ban.
Men  nyi ró zsa, men  nyi as  szony
pul zál itt a kór házkert ben.
Ha lál pul zál, élet pul zál?
Gyö nyö ré ben, fáj dal má ban
nyit ja-zár ja szir mát ép pen.
Szól az an gyal trom bi tá ja?
Sö té tül a nap az égen.
Zúg az Is ten bal la dá ja?
Jaj, de fáj a Bá rány tán ca.
Sze gény Láz ár, sze gény Láz ár
kór ház fal nak ve tett hát tal
mint ha fal nak fu ru lyáz na.
Ne bánt sá tok, nem a ha lál,
élet rótt rá szol gá la tot.
Volt ő már a túl só par ton,
most te met te el az ap ját,
ma rad ne ki há rom fia.
Fe le sé ge ró zsa kely hét
a műtőben megint nyit ják,
most té pik ki a bi bé jét.
Itt hagy hat ja Ba ri ká ját.
Hi deg szél fúj a fa sor ban.
Nem vi gyáz tál, vár jál szé pen
sze gény Láz ár, fújd csak be le
bá na tod a fu ru lyád ba.
Va la mi a sze med be ment?
Por csil log itt föl dön, égen,
bil le gesd csak uj ja id dal,
lyuk ról lyuk ra fújd a fal nak,
sze gény Láz ár, ne sza kadj meg.
Nagy vá kuum van a lel kem ben,
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te ben ned is az van, sze gény,
fúj jad még is, meg ne ret tenj,
ont suk csak a Bá rány vé rét!
Én va gyok ki ezt akar tam?
Mun ka nél kül hol ke res sem
meg a pén zét? Ad a pá pa?
Ka to ná nak ne vel jem fel,
rab ló nak, vagy béemesnek,
es sen test vér gyil kos ság ba?
Lőjön rá egy könyvelőre,
öl je meg az édes any ját,
mi nek hoz ta e vi lág ra?
Hi deg szél fúj a fa sor ban,
szól a Láz ár fu ru lyá ja.
Men  nyi as  szony, men  nyi ró zsa,
men  nyi fér fi pul zált el itt
s men  nyi méh a hárs fa sor ban.
Fenn az égen bárányfelhők
so ka sod nak, amott kék lik.
Sze gény Láz ár, csuk lyá já ba
rej ti ar cát még az ég is.
De azért csak fujjad, s nézd is
billegető uj ja i dat
éri fény is, érints pénzt is!
Te lát tad az Is ten uj ját.
S ha már jön a fe le sé ged,
ol da la don le tört ró zsád
s fáj da lom mal be léd ka rol,
lás sa tok a fáj da lom tól.
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Vá ro si akác só ha ja

Ki vagyok én, Uram,
hol hagytam a nyelvem?
Isten kötényéből,
boldog asszonyfáról
milyen szél hozott el,
miért ide estem?
Beton-börtönömbe,
mérges füstbe, gázba,
hogy kerültem ide
magvait zörgető,
tüskéit tördelő
városi akácnak?
Hol lehetnék ember?
Hogy mehetnék vissza?
Zaboskerti erdő
és a Malomárok
befogadná-e még
földön kívülijét
széna illatába,
akár berekfának!
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Jók a fák is

Jók a fák a té ren,
tar káll nak, szí nez nek,
hol nap ilyen kor ra
mez te le nek lesz nek.

Jó a gye re kek nek
megőszülni szé pen,
nem kell el vé rez ni
ki halt ját szó té ren.

Jó a pén ze sek nek,
jó a gyil ko sok nak, –
kit za var e föl dön,
öl nek-e vagy lop nak?

Ne kem is na gyon jó
gyön ge vi o lám mal
me lan kó li áz ni
há zunk ab la ká ban.

Az ta lán a leg jobb,
mun ka nél kül len ni,
ara nyos nap fény ben
le ve le ket szed ni,

s nem is gon dol ni rá,
míg gyűlik a le vél,
lesz-e hol nap mun ka,
lesz-e hol nap ke nyér.
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Fo hász

Apám csont jai fáz nak a föld alatt.
Anyánk vég képp egye dül ma radt.
Egy re ki sebb, és min den por ci ká ja fáj.
Sze ret ne már ott pi hen ni apám ol da lán.
Sze lí dü lök már én is, Uram.
Két gyer me kem al szik oda át.
Ne száll jon agyam ra si va tag.
Sze lí dül a test vé rem is
két száz kilométerrel tá vo labb.
Egye dül van ő is, mint a lá nyai
meg az én nagy fi am.
Ok tó ber ha to di kán szü le tett Bá lint,
már ci us ti zen ötö di kén Dá ni el,
két kis uno kám.
Sze lí dít sé tek az orosz lá no kat!
S hogy ha va ló ban a vi lág ura vagy,
te ríts a sze münk re ke gyel mes ál mo kat.
S ha adsz még egy-két szép na pot ne kem,
ha fel kel még a por ból sok fé nyes su ga rad,
le hes sen mel let tem va la ki
ve lem egy ki csit bol do gabb. 
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Mint a gyer mek

Mint a gyer mek, úgy sze ret ném,
ve lem le gyél min den es tén.
Pár ná mon egy su gár szál lal
min den reg gel te éb res  szél.
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Moz dony si ra tó

A moz dony hoz ké pest va la men  nyi en gye re kek va gyunk.
Ál mél ko dó új szü löt tek a cso dák előtt.
Men  nyi re sze ret tem ben nük az erőt, a mél tó sá got,
a mes  sze ség be röptető ál mo kat!
A nyug ta lan sá got és nyu gal mat sze ret tem ben nük.
Be jött az ál lo más ra a fe ke te an gyal, s meg állt.
Ha tal ma san és fe ke tén, mint egy is ten.
Ki en ged te ma gá ból a gőzt, fe hér ti tok ba bur ko ló zott.
Füt  tyen tett és prüsz költ,
egész tes té ben re me gett,
le is né zett ki csit, mint egy cso dá la tos pa ri pa.
Men  nyi re sze ret tem vol na a lel ké be lát ni!
Vá laszt kap ni a mi ér tek re,
a hon nan jössz és ho vá mész kér dé se i re.
Kép zel tem ha tal mas gyom rá ba fe ke te sze net,
vöröslő lán go kat.
Láttam a fűtő izzó szemét, láttam kezében a szívlapátot
amint meg ál lás nél kül rak ja a tü zet,
moz gat ja két ol da lán
azt a két ha tal mas és erős kar ját,
hajt ja a ke re ke ket, s gye rek nyel ven be szél:
csihuhu-csihuhu.
Men  nyi en fut nak utá na! Ku pék, ku pék és ku pék.
És ab la kok, mö göt tük fül ke fény ben ál mo do zók,
gon dol ko dók és hall ga ta gok,
al vók és éb ren levők.
A mozdonyvezető bi zony hogy hős!
Pe dig csak áll. Vagy ül.
Ész re vét len, dol go zik a hon derületén. Előre néz,
né zi a szem be fu tó sí ne ket, mo so lyog rej té lye sen:
ha nem néz né a fi át,
meg ál lí ta ná ezt a nagy, föl di ko mé di át.
Tisz te li a sí nek építőit, hall ja a kram pá cso lók da lát,
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tisz te li a zú zott kö ve ket is.
Ben ne va gyunk a moz do nyok ban
mi em be rek mind annyi an,
mi va gyunk a mozdonyvezető édes test vé rei.
Test vé rek va gyunk a moz dony ban, fe ke ték és fe hé rek,
vér ben-gyász ban, ősök és utó dok,
a szá gul dás és a meg ál lás gon dol ko dó
és cselekvő mi ért jei.
Csak azt ne hig  gyük, hogy kü lön bek va gyunk
egy 424-es nél!
Hall juk-e még az üllő és ka la pács ősi csen gé sét?
Hall juk szí vünk kat to gá sát, fe let tünk ver.
Lát juk só ha jos éj sza kánk ban csil la gok szik rá zá sa it:
mi cso da műhelyed van, Uram!
Mért hagy tál el en gem?
Kéményedből szik ra csó va leng utá nad,
amint át ro bogsz a hol sö tét, hol fé nyes me zőn.
A meg ér ke zés és az el in du lás pá lya ud va rán áll tunk
és ál lunk tü rel met le nül,
egy szer re töb ben is, mint ha
egyet len pont ból jöt tünk vol na,
s mint ha ugyan oda tar ta nánk.
Ro bo gunk a ter mé szet cso dá la tos tá ja in,
az élet csak kí gyó zik utá nunk.
Hogy it tuk a ké pe ket, töl te kez tünk a va ló ság gal,
és mi cso da gyönyörűségeseket füt  tyent get tünk!
Hol van nak mi hoz zánk ké pest a te da los ma da ra id!
Mi emberből va gyunk,
mérnökből és ko vács ból, la ka tos ból és utas ból,
vá ra ko zók ból és megérkezőkből.
Vég re meg áll ha tunk. Ja jok nél kül.
Ös  sze rogy ha tunk, mint a nagy apánk.
Meg tet tük kö te les sé gün ket.
Szét szed het nek,
ki se lej tez het ben nün ket a se lej te zé si bi zott ság.
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Vis  sza me he tünk a tűzbe, 
fel ol vad ha tunk a nagy egész ben, fel sír hat a fű.
Su hog hat fe let tünk fe ke te ka szád, Uram!
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Egyen súly

Mint ver sem leg szebb so rát a cen zor,
ki hú zott a ha lál a sor ból
té ged is, ba rá tom,
költőm, apám, is te nem.
Gyűlölködve vagy sze lí den
jö vünk utá nad sor ba mind,
míg egy szá lig
el nem fo gyunk.
Ne félj, a cse resz nye fán
ak kor is lesz vi rág,
dö nög ve dol goz nak a mé hek,
lesz raj ta gyü mölcs, lesz ma dár:
a ter mé szet és a rom lat lan ének
egyen sú lya majd hely re áll.



Az Is ten cse resz nye fá ja

Mi kor a mé hecs kék az Úr nak dol goz nak,
vi rág ról vi rág ra bol do gan po roz nak
– ma gas sá gos egek, ör vény lő mély sé gek! –
ké kebb nél is ké kebb fol to zott kö té nyén
át sü tő Nap já val, zöl debb nél is zöl debb
pá zsi ton lép ked ve fény su gár pál cá val,
tér dén és láb szá rán be le tö rött fű vel,
ki csit majd nem su tán, jött a Le he tet len
s még is le het sé ges. Tel jes sze re lés ben
ma ga az Is ten jött. – Ha tal mas ko ro nás,
mi cso da erőd van! – bá mul tam rá bu tán.
Fel sé ges te nye rén föld lab dá val egy ben
is ten szép vi rá got – de nem ám egy szá lat! –
ha nem egy ki rá lyi ud vart is be töl tő,
vi rág já ba lob bant cse resz nye fát ho zott.
S elém tet te szé pen ré gi nagy pátronánk,
Ge len csér Má ria s gyü mölcs ol tó apánk,
idős Benke Jó zsef nap fé nyes kert jé be.
– Ezt a hegy ről hoz tam, nem is kell ül tet ned! –
Én meg csak ha bog tam, ámul tam, da dog tam,
néz tem az is ten fát, néz tem az Öre get,
it tam az il la tát csak nem térd re hull tan.
– Mi atyánk Úr is ten, ki vagy a men  nyek ben... –
kezd tem vol na nyom ban, ő meg csak le gyin tett:
– Állj fel már a por ból! Sü ket vagy? És vak is?
Emeld föl a fe jed, ad dig, amíg fönn van!
Né ze gesd, gyö nyör ködj, ez itt a he lyén van. –
Mit mond jon az em ber egy ilyen Is ten nek?
– Ho zott Is ten – mond tam. A mé hecs kék pe dig
dö nög ve dol goz tak, vi rág ról vi rág ra
mé zért, cse resz nyé ért bol do gan po roz tak.
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El tűn tek

El tűn tek, is mét el tűn tek a sze münk elől,
pe dig már-már kör vo na la zód tak,
meg fog ha tók ká, le ír ha tók ká vál tak,
vég ered mény ben bün tet he tő vé,
ha lett vol na tör vény, mel  lyel az igaz ság
le sújt ha tott vol na a go no szok ra.
Ma radt min den a ré gi ben te hát, 
ös  sze ken ten, el ma sza to lód va, tettenérhetetlen,
fény ben és sö tét ben tör vé nyek kel véd ve.
Az áru ló dö gök
te het ték és te szik is a dol gu kat:
ha tal ma sod nak, gaz da god nak, lop nak és ra bol nak,
ön zé sük mér té két köl tők, nap szá mo sok, rab szol gák,
mun ka nél kü li ek, ra bo kat szü lő anyák,
az uni ver zum gon dol ko dó és be csü le tes mun ká sai,
e jó ha szon nal oly kor meg-meg rit kí tott nép ség
nem tud ja el kép zel ni sem.
Nem tu dom el kép zel ni őket én sem,
az alak vál toz ta tó kat,
az any ju kat és ap ju kat is meg gya lá zó kat,
pe dig már-már itt vol tak a sze mem előtt,
ke zem ügyé ben, csak hogy ná lam jobb és tu dósabb
hu ma nis ta ba rá ta im is le mon dó le gyin tés sel
köl töz tek el a más vi lág ra – tőlük még vár tam
kü lön le ges tet te ket,
úgy sze ret tem őket,
mint Jé zust a ta nít vá nyai, s a leg több jük meg tör ten,
be te gen, egy ked vű en tá vo zott.
Köz tük a leg tisz tább még erőt vett ma gán,
a hét gye re kes apa re ményt kí nál va mo soly gott
a ha lál ra is, az meg, ki a leg jobb
és szá mom ra a leg el ső volt köz tük,
kit én kez det től a legerősebbnek, leg fi a ta labb nak,

– 142 –



leg tisz táb ban lá tó nak lát tam,
be le őrült vé gül az ül dö zé si má ni á ba,
mint hogy va ló ban ül döz ték,
har minc há rom éven ke resz tül.
Nin cse nek meg hát ők sem. Irán tuk sze re tet
zak lat ja fel gyak ran a lel kem,
a go no szok nál is go no szab bak pe dig,
kik azt akar ták el hi tet ni ve lem, hogy ők a ba rá ta im,
a ba rá ta im pe dig el len sé ge im,
pon to san tud ták, hogy mit cse lek sze nek.
Irán tuk emész tő gyű lö let ég a szí vem ben.

2009. jú ni us 25.
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A pél da adók

T. L. és V. D.

Szer te szét szag ga tott or szág ban,
szer te szét szag ga tott vi lág ban élek,
ahol a lel kek is szer te szét szag gat tat nak.
De így is tel jes em be ri lét re vá gyom.
Az em lé ke zet ho má lyos folt ja in át
én is csak sej tem, sej te ni vé lem,
hogy va la mi kor ré ges-ré gen
egész ben volt itt or szág és vi lág,
a „mi ri gónk” da lolt a fán,
együtt volt min den, a sem mi, a lé lek.

Is mer tem egy-két em bert
és mind egyi ket is te ni nek néz tem.
Sze ret tem őket. Ők is sze ret tek en gem.
Nagy jel le mük ben s tet te ik ben él tek
és él nek ben nem to vább, va la ho gyan.
Tud ták, amit ak kor én nem,
de amit sejt ve, kí ván csi an, fél ve ke res tem,
hogy hol van a tör he tet len lé lek,
aki se gít esz mél nem, s majd en gem is erőssé tesz.

Gyer me ki tisz te le tem ben és ámu la tom ban
éve kig daj kál tam őket a szí vem ben.
Tőlük les tem el a jót, ta nul tam, mi he lyes, mi nem,
ők vol tak ne kem a pél da adók.
Apám nál mind egyik több és ke ve sebb volt.

Men  nyi sze mér mes, bá tor, fér fi as ta lál ko zás,
be szél ge tés, sej te lem, gyötrődés,
égető kí ván csi ság haj szolt és hoz ta el,
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hogy egyik is, má sik is „Ba rá tom” lett
ab ban a perc ben, mi kor a fel sza ba dí tó öröm
ne ve té sé vel egy szer re mind egyik ma gá hoz ölelt.
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Ta má si La jos fej fá já ra

Mit is ír hat nék az ő fej fá já ra?
Me se-fá ból fa ra gott ra ké tá ja
fény nél se be seb ben re pí tet te
por ból a köl tőt a menny or szág ba.
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Ha za fe lé

Ki csi gye rek ként ha za fe lé, es te,
apám erős há ta mö gött
szé nás sze ke rün kön ha nyatt fek ve
néz tem a csil la gos eget
s ra gyo gott, uj jon gott a lel kem.
Ott fönn a bi zo nyos ság,
– lá tod, apám? – örök.
Utat mu tat sze ke rünk nek
a te fé nyes Gön cö löd.

Nem volt a ha za fe lé ve ze tő
dű lő uta kon fény,
vá ro si os tor lám pa, dísz ki vi lá gí tás,
még sem fél tem, hogy nem érünk ha za.
Fény let tek fönn a csil la gok,
szállt a szé na il la ta, s az úton,
mint a lel kem, meg-meg csil lant
Szent Já nos sok-sok fé nyes bo ga ra.

Itt men  nyi fény van kö rü löt tem,
men  nyi fény, de nincs-e sö tét
vá ro si ég nek csil la ga, nincs e fé nyes
vá ro si sze kér nek szé na il la ta,
fé le lem re cseg és ro pog szí vem ben,
hogy nem érek ha za, nem érek ha za.





ES TE AZ ÖRÖK FO LYÓ FE LETT
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Ne ked val lott a fa lu vé gi rét

Ne ked val lott a fa lu vé gi rét
és rád le hel te il la tát a szé na bog lya.
Fu tot tam utá nad a fa lu al ján hos  szan
s úgy csil lo gott ben nem a sze re lem,
mint a Ma lom árok vi zé ben a fény.
Te még ak kor olyan kis bog lya vol tál
a vrácsiki ré ten, ami lyen én. 
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Ti hoz zá tok szó lok

So ha sem be csül tem elég gé
mun ká to kat, tö rő dé se te ket.
Dol goz ta tok ér tem sza ka dá sig,
be szél get te tek és hall gat ta tok ve lem.
Főz te tek, en ni és in ni ad ta tok, mos ta tok rám,
tisz ta ru há ban já rat ta tok, 
ki va sal tá tok in ge met, nad rá go mat,
ne le gyek gyű rött. 
Mo so lyog ta tok is,
sze ret get te tek, csó kol gat ta tok, 
fel té tel nél kül meg-meg si mo gat tá tok
fá radt fe je met.
Én is sze ret te lek ti te ket,
még is szo mo rú sá got hoz tam rá tok
szo mo rú sza va im mal.
Nem tu dom jó vá ten ni sok mu lasz tá so mat.
Le gye tek olyan jók, ami lye nek vagy tok,
le gye tek to vább is re mény ség gel hoz zám,
ma rad ja tok ke gye sek
és le gye tek ál dot tak,
sze res se tek, ha tud tok.
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A Kis-Du ná nál

Ne ha ra gud jon ránk, 
csönd jét nem za var juk. 
Volt itt egy kis holt ág. 
Nem tud ja, hogy hol van? 

Én ki rály fi vol tam, 
An na meg ki rály lány, 
úszkáltunk a víz ben 
hol das es té in ken. 

Meg mon da ná, ké rem, 
hogy őt hol ta lá lom? 
An ná ért a Du nát
ön nek le ha lá szom! 

– Ott van fenn az ég ben! –
mu ta tott a mély ben 
di der gő szép Hold ra, 

s én egy ki csit hos  szan 
és gya na kod va néz tem 
szép kis va ran gyom ra.
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Si mo ga tó

Szép sé ged, jó sá god
meg ren dít, ked ve sem.
Éhe zem, szom ja zom,
s te en ni adsz 
és meg itatsz, 
bá na tom ban
fel vi dí tasz.
Fá radt va gyok, 
két ka rod ban
el-el rin gatsz.
Gyer mek va gyok,
anyám is vagy,
öled be haj tom a fe jem.
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Olt ha tat la nul

Éhe zem és szom ja zom
jó étel re, 
jó ital ra,
bol dog ság ra
éle tem ben, 
ha lá lom ban,
s azon is túl,
éhe zem és szom ja zom
jó élet re,
szép élet re,
bol dog ság ra
vi lá gom, 
vi rá gom,
olt ha tat la nul.
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Egyetlen-Em

Né zem, nem lá tom. Lá tom. Es te van,
ve lem van roz zant író gé pe men,
gyö nyö rű, öle lő tes te van,
va kon is ér zem az öreg bil len tyű ze ten.
Ki ta po ga tom, 
uj jam be gyé vel meg érint ge tem,
bil le ge tem, si mo ga tom,
saj gó szí vem sö tét fáj da lom.

Ma gam ra öre ged tem – mon do ga tom,
E be tűm, tün dé rem, ha ta lom,
jaj, ma ma,
ho vá tűnt E, töb bet nem lát ha tom?
ölel ge tőm nem ölel he tem,
tündérkedik csak to ro mon?

Bű nös sze me met le sü töm,
fa li lám pá mat for ga tom,
nap fé nyes sé ge sem, pi hen te tő
pár nám ágya mon!
Re kedt tor kom ban si ra tom,
rej te ge tem bűn tu da tom, mel lé-
ütöt tem –
csú nyán sze ret tem.

E, mon do ga tom, E be tűm, in te get hetsz,
in te get he tek, kék re-zöld re ver te lek.
Most uj ja im mal bil len tyűz he tek,
el va rá zsolt nincsem szó lon gat ha tom. –
Csú nyán sze re tett.

Ami ma radt, az ma rad.
Be lő le is az ma rad,
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amit meg ha gyok pa pír ja i mon,
ös  sze gyűr he tem, szét ta pos ha tom,
ön ma ga mat ki zök kent he tem. –
Es te van és hol vagy,
va ló sá gom és káp rá za tom,
édes sé ge sem, szép sé ge sem,
si vár sá gom el len Sívám,
L-ala kú heverőn ör vény lő an gya lom.

Nem hit tem, már ma gam ban sem hit tem,
szé de leg tem a nincsben, 
s követhetetlen-Em
csak át ka rolt és ma gá ra vont,
észrevétlen-Em egy moz du lat tal
ma gá ba tolt, 
lá ba-kar ja szár nya volt,
Is te nem, jaj Is te nem!

Éle tem mú lik az üte me ken,
ak kor is ha egy kor
le ve li bé ka vol tam,
ak kor is, ha E
va ran gyos bé ka volt,
mo csár nak vagy pa lo tá nak,
pa pok nak vagy ka to nák nak, 
pa raszt nak vagy fő ve zér nek
has tán co sa volt.
Bol dog sá gom nap szá mo sa – most.

Is te nem, jaj Is te nem,
el va rá zsolt nincsem szó lon ga tom,
es te van, már dél lesz,
reg gel van és fény van,
föl éb reszt ge tem, meg sza gol ga tom,
meg íz lel ge tem Mindenséges-Em,
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pompázatosom:
mi lyen érett tes te, mi lyen el bó dí tó
ró zsa kert je van!

Így be céz ge tem, úgy be céz ge tem
kétütemű pár ná ján
és író gé pe men:
In di ám, Didikém, Hús vét-szi ge tem,
E-
gyetlenem!
Walpurgis-éjjelen
söp rű dön su ha nok,
te söp rű nye le men –
elő lünk is ten is
a po kol ba oson. 
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Es te az örök fo lyó fe lett

Hagy juk aszá lyos fáj dal mun kat.
Bab rál jon a szét tört ma gyar csa lád
cse re pe i vel ki-ki ma gá ban, amer re jár.
Az ös  sze tar tó gyer me ki lé lek is oda van.

Most csön des
és fá radt al ko nyat szí nei raj za nak
e he gyek ko szo rúz ta fo lyó
el-el csi tu ló víz tük re fe lett.

Most így van ez. Így lát sze mem.
S ta lán így len ne jó
nap ra nap, még a végső
be sö té te dés előtt.

Az alig vér ző ég alatt
hogy jött és jött le fe lé
a gya nút lan fo lyón 
pi ros V-t ha sít va
a ka nyar ban eltűnt ha jó.

Be szól tam ér ted az ab la kon,
főzted a va cso rát, 
ki hív ta lak: – Gyor san! Gye re! 
Nézd csak , el megy az éle tünk, 
s ho vá is le het nék nél kü led!

A szür kü let ho má lyos fá tyo lát
ma gá ra von ta fenn az ég.
Itt meg ott
elő csen get  tyűz tek a csil la gok.
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E hegy ol da lon
ha mar be sö té te dem a táj ba
fe hér szé kem mel én is. 
Ahogy fö löt tem a vad cse resz nye fa.
Tör zsén ki csat tant a macs ka méz.
Óva to san, szin te bo tor kál va
ereszkedő ága in szárny ra kelt 
az es ti csönd ben, már gyü mölcs te len,
még is für tös álom ra kész.

Ked ve se im tün dér ál mok kal al sza nak
va la hol a he gye ken túl, meg itt benn 
a me sés, rop pant ro zo ga há zacs ká ban.

Ha son ló sor sa 
és sor som sze rint enyém
a kis bogárkaszemű,
reg gel mo sol  lyal éb redő 
hús-vér as  szony.
Jobb per ce im ben sze rel me sem nek be cé zem
a bol dog ság ra bol do gan gömbölyödőt.
Úgy jó el fo gad nom, ahogy van.

Hegy ol da li fa há zá ban 
any ja-ap ja szel le me is ben ne van,
gye rek ko ri ár va sá ga,
fér je, sok jó po ros szer szá má val,
há rom kó bor fi acs ká ja,
lá nyok örö me, ru hács ká ja,
s a vis  sza já ró betörő.
A fé le lem is ben ne van.

Nem a föld és nem az ég az ok, 
és nem is a múlt ba ré vedő
vrácsiki vagy zebegényi temető,
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ha nem a tör té ne lemben gyö ke rező
ter mé sze tem,
az út, ame lyen fut ni kell,
kü lön ben mi ért is len né nek utak,
a bőrkabátos ki zsák má nyo lók,
pad lá sun kon a po ros fény su gár
– meg kós to lom és el ha gyom
édes-keserű gyer mek ko rom –,
a sok-sok út, a veszendő erény,
az örök ke re sés re kész tető erő,
a ki elé gít he tet len sors, a szom jú ság, 
mely az élet vi zé ért ve ze tett ide.

Len tebb, a fa lu fö lött
hegy ol dal ra visz a kál vá ria.
„Fel me gyünk oda?”
Majd egy szer fel me gyünk oda.

Vég té re is ma ga mat kel le ne el fo gad nom 
úgy, ahogy va gyok.
Csak csi tul na el a haj szolt agyvelő,
e foly ton sí vó si va ta gi por,
vet né ki ma gá ból a rossz ma got 
a sok-sok gyöt rel mes redő,
nyu god na vég re meg
a mez te len kis gye rek lá bak nyo mát
égen és föl dön hi á ba kergető.

De gyors a lé lek,
s mes  sze csengő
Kós Kár oly
Er délyt is vis  sza zengő
temp lo má nak ha rang sza va.
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Csak en gem le het ne el fo gad ni úgy,
ahogy a zebegényi kál vá ri át
stá ci ó ról stá ci ó ra 
el fo gad ják a kép zelt vil la nyok!
Iri gyen ők is azt le sik,
ho gyan fé nyes ked nek fenn az égi ek?

Itt, vagy ott 
meg áll ha tok-e vég re úgy,
ahogy a fáj da lom ban szü le tett he gyek
fáj dal mu kat fe led ve ál la nak  
az örök fo lyó fe lett?

Hűségesen és só vá rog va
el áll do gál nék vég re úgy, 
ahogy Szőnyi ké pén
a fá nak tá masz ko dó pa raszt
a Hold arany su ga ra i nál
bé ké sen vá ra koz va áll do gál
gyer me két szop ta tó as  szo nya fe lett.

Remekmű nem tűr ma gya rá za tot.
A lé lek, a szem, a kéz és az ecset
tü rel mes és ta pin ta tos,
mint a festő né pe: 
e sze gény ma gyar csa lád.

– Ezt akar tad? Lát ha tod
a hold arany ba vont idillt
s a fá radt zöl de ket.
De a ki szol gál ta tot tak szé gye nét és za va rát
fel ne vedd!

Ki szol gál ta tók nin cse nek!
És nincs szé gyen, sem za var.
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– S ne ked ki az apád, ki az anyád,
ki hez tar toz tok, gye re kek?
Van-e e föl dön oly csa lád,
mely ben ti is ta lál tok
tá maszt és vi gaszt?
S az is ta lál-e ben ne tek?

Az ir tás szé lén, a fénylő Hold alatt,
agan csát vesz tett szar vas áll.
Je lent ez itt még va la mit?

Óv ja az ég! Gyil kos go lyók elől
nem vé di meg e sat nya sar ja dék.

A sú lyos és tö mör he gyek fölül
egy-egy csil lag csó váz va le sza kad.
Ha tá ron in nen, vagy ha tá ron túl
apám, anyám, vagy tán va la me lyik
atyai ba rá tom az?

Le gyen bár me lyik,
élő vagy ha lott,
mind egyik ott van,
ahol én va gyok.

Amíg va gyok
ne kem ad ják te remtő éle tük
érett gyü möl cse it.
Tőlük ka pok
mun kát, ke nye ret,
pénzt, gon do la tot.
Ál ta luk és ve lük
hét kraj cá ros köny vek ké vál tom
szel le mük.
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Ne héz a mell ka som?
For rá som el apad?
Mi ba jom van itt
„csa lád ta lan”?

Nem va gyok ma gam!

Ősz haj jal ál mod nak
és dol goz nak ne künk
drá ga öre ge ink!
Én is vi szem, vi gyük to vább
a köny ve ik, fi am!
Ál modj ve lük és ál modj ve lem,
vi rá gozz, édes nem ze tem!

Te lik ne ked hú rok pen ge té si re,
ne vedd könnyelműen,
s te lik ne kem
köl te mény re és sza bad ság ra is.
Ha vas, esős, avagy aszá lyos év sza kon
úgy sze ret nek min ket e dol gos szel le mek,
mint sa ját fi a i kat, uno ká i kat.
Nem ze tem hez ál ta luk
oly ter mé sze te sen tar to zom,
ahogy a ha zai öcsi-he gyek
édes báty juk nak hív ják
a szent Kár pá to kat.

Sza kít sa nak bár el tőlük
s az emlékeimtől is,
mi ként a be avat ko zás, 
a gyűlölet, a szé gyen, az osz toz ko dás 
el sza kí tot ta tőlem 
na gyobb és ki seb bik fi am:
hoz zám tar toz nak ők,
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mi ként az öre gek,
s én hoz zá juk tar to zom,
mint magvetőhöz a moz du lat,
sar ja dó ve tés hez a re mény,
ég hez a csil lag, fo lyam hoz ka vics.

Hoz zám tar toz nak ők, 
mint a gyer mek ko rom,
mint anyám hoz és apám hoz
el adott szülői há zunk Vrácsikon,
mint há zunk aj ta já hoz 
ku tyánk és macs kánk tar to zott.
Ők már fény ké pen, na pon,
örök nap fény ben für de nek,
mert el sza kít ha tat la nok.

Mi ba jom van itt
„csa lád ta lan”?
Míg lá bam nál fo lyik a Du na
s ked ve sem en ni s in ni ad,
s Itt va la hol, ott va la hol
Esett, szép, szo mo rú fe jek kel
Négy-öt ma gyar
ér tem és ér ted is ös  sze ha jol, 
mi ba junk le het, fi am?

És még is: ér de kel-e va la kit, 
hogy nél kü lük úgy va gyok,
mint az utol só ma gyar:
A nyáj, a csor da ös  sze tart,
csak a ma gyar húz sza na szét.
Kit ér de kel, hogy nél kü lük
úgy va gyok és úgy le szek,
mint el ha gyott szék a hegy ol da lon?
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Kit ér de kel, mi lesz ve lem,
ha el men nek az öre gek
s nem tu dom le tör lesz te ni
nem ze tem nek sok-sok adós sá go mat?

Mi lesz ve lünk,
ha ér, cser mely és pa tak
ki szá rad, s a vén fo lyam el apad?  
..........................................................

Múl ton és jö ven dőn me reng az Es te, 
Szőnyi ké rő dző te he ne az ud va ron,
mely a kép hez ugyan úgy hoz zá tar to zik,
ahogy te hoz zám s én hoz zád tar to zom.

S mert oly tö ré keny a lom bok csend je,
mint po ha ra ké az asz ta lon,
szo rong va né zek ked ve sem re: 

– Az élet vi zé ért jöt tem,
s ha lá lig szom ja zom?

1998 au gusz tus
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Pi ros bo kor

Ab la kunk ba kö nyö köl ve
né ze get jük éle tünk nek
kis ősz utói rész le tét.

Nézd csak , az a pi ros bo kor
át vér zik a fe hér gyol cson,
le hullt hó ban pi ros-fe hér.

Nem hullt le még min den le vél,
bo kor alatt: pi ros-fe hér,
fenn a bok ron: pi ros-fe hér.

Kö nyö köl ve, mint két le vél,
nem is gon do lunk a föld re –
pi ros-fe hér, pi ros-fe hér.
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Az otthon

1.
Apám és jó anyám
konyhája melegét
nem pótolhatja már
világon senki sem.
Sosem lesz jobb hazám.

2.
Anyám és jó apám
meglelte otthonát,
jó helyük van itt,
amíg szívem dobog.
Sok régi dologról
el-elbeszélgetünk.

3. 
Úgy legyen, ahogy
súgta angyalod:
örökké él a jó.
Anyámtól s apámtól
nem éri sár
Uram, a Kozmoszod.
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A rajtakapott teremtés
 

Arcát
s két kis tenyerét
a fény felé 
gyorsan magasodó 
zöldecske lelkéből 
a Juliska-bab 
ahogy illegve-billegve 
emeli, 
ablakunk kora tavaszi 
fehér függönye mögött 
enyém az ámulat, 
Mariannáé a felragyogó mosoly: 
„Ezt én csináltam!” 
S velünk örül e csodának 
maga a Teremtő Élet. 
Hogy mi haszna lesz 
a tökéletesen kifejlett formának? 
Eltesszük jobb időkre, 
s ha égre köhögnek a rakéták, 
megesszük drága magunk.
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Lugasban 

Ahogy múlik az idő s csipkedem vadhajtásait, 
alakul szép lugasom; látom, híznak a fürtök. 
Örül a lelkem: szeret lugasom, s én is szeretem 
összes vesszejét, árnyat adó nagy leveleit, 
meg magamat is. De legfőképpen az Istent, 
reggeli sugarait, este a csillagokét. 
Jó így várni e csöndben Angyalomat.
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Fecskés házam fényes reggel 

Fecskéim, úgy öten-hatan, vidáman röpködnek a reggeli fényben. 
Egy a fészekben ül, csicsereg hangosan, 
a többi a fészek körül csapong. 
A villogva repkedők közül ki-kiválik az asszony meg az ember, 
beül a fészekbe, s most már ketten csivitelnek kifelé a többinek:
 – Gyere be! Gyere be! – fészkelődnek összehúzódva. 
Olykor néhány másodpercre teljesen üres a fészek, 
nem tudom, ugyanaz a fecskepár röppen-e be ismét. 
Csacsognak, keringenek a tiszafa körül, 
elsuhannak diófám lehajló lombja alatt; 
be a fészekbe, ki a fészekből. 
Ketten férnek el kényelmesen a gyerekmaroknyi helyen? 
A harmadik, negyedik, ötödik repked, csivitel, villog. 
Végtelen türelem kell a teremtéshez. 
A fészek közelében karmos lábával az ablak fehér szegélyén
egyik-másik meg-megáll, 
jobbra-balra gyorsan moccanó fejét hol erre, hol arra billentgeti. 
A természet villás farkú arisztokratája nézi, 
nézegeti a fészket: dolgozni kell, a fenébe is, 
muszáj lesz csinálni minimum még egy ilyet, 
hogy mindenki elférjen. 
El-elvillannak házam bejárati ajtaja felé; 
még ezt is fel kell építeni, 
már tegnap, tegnap előtt óta épül ez is, 
majd ha elkészül, tojunk, édesem, szépséges tojásokat, 
költünk pállott szájú gyerekeket, 
hordunk nekik tátott szájukba szúnyogokat, legyeket,
mindenféle édességet. 
Félig kész fészkükhöz a tócsák széléről 
szorgalmasan hordják csőrükben a felcsipegetett, 
nyálukkal összeragasztott cseppnyi sarakat, 
vékony, száraz fűszállal bíbelődnek, 
alakítják remek palotájuk ívét. 
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Kicsi lábukkal karmosan kapaszkodnak a fészek oldalába, 
sárcsepphez sárcseppet kalapálnak. 
Csőrükkel mintha csókolgatnák a házukat; 
így készül, belső örömmel, nagy-nagy műgonddal. 
Vidáman csapongva, csapatban keringve 
gyönyörködtetik az Istent. 
A nádkerítésen és a diófa lombján áttűző napsugarakban 
legyek, apró rovarok, szúnyogok nyüzsögnek. 
A köröző fecskék át-át villannak a sugaras nyüzsgésen, 
röptükben megreggeliznek, 
olykor meg-megállva felsorakoznak a zsinóron, 
mint otthon, gyerekkorom felejthetetlen udvarán; 
el-elhallgatnak Isten madárkái, 
nézik egymás gyönyörű alakját a fényben, 
de már rebbennek is tovább, suhannak, 
csivitelve építik otthonukat.
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A szeretet terve

Szívünkben és elménkben a szeretet terve
már majdnem készen állt,
mikor megszülettünk,
de az egészről és a részletekről
lelkünkben még homály gomolygott.
Talán csak sejtettük, mit és hogyan is
kellene tennünk azért, hogy nekem
és neked is jó legyen, és Isten is
kedvét lelje teremtett világában.
Lehet, hogy a parancsot sem fogtuk fel
egészen tisztán, a sötétben
te már akkor is éjjeli bagoly lehettél:
homlokodra, szemedre, arcodra
sűrűn borult titkod fátyola,
de a veled született angyal
mégis tisztán látta szemeddel
a szeretet távoli fényét.
Jó hinni, hogy már akkor is szerettél,
s még jobb, hogy már akkor szerettelek.
Kis fénypontként ott voltam valahol
a mindenség égboltján, átellenben veled,
ragyogni készültem a terv részeként,
nem is titkolhattam volna el
természetem szerint sem,
hogy hangod hallására,
titkaid sejtésére, s ahogy megérintettél,
boldog fény áradt a lelkemben szét.
S a város erdejében tegnap
a veled született angyal,
hogy örömet szerezzen „csak nekem”
(mert én is örömet akartam szerezni
barátaimnak és ellenségeimnek is),
szinte láttam, hogyan változtat
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éjjeli bagollyá újra.
Feküdtél ágyadon vagy ültél ágadon,
pontosan nem is tudhatom
mennyit töprengtél a csendben,
mígnem egy éles nyisszantással
levágtad régi papírangyalod fejét,
s helyére a te fejed tetted:
a született angyalét.
Fényképed megkaptam,
s az isteni terv szerint
felékesítettem vele karácsonyfámat.
Szerelmem és a szeretet
születésének egész éjjelén
veled voltam, lelkemből nézegettelek,
éjjeli baglyom, őrző angyalom.
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Kön  nyű és fe hér

Kön  nyű és fe hér az ég most fe let tem,
le haj lik fe jem vi rá ga,
le haj lik fe jem vi rá ga,
szí vem a szí ved be fá jón meg ütöt tem.
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Elő re kül dött vi rág

Ha te ki mész la ká sod ból az ud va rod ba 
s fel né zel az ég re, 
lá tod-e fe let ted a csil la gos eget? 
Pe dig ott van. Mint az a cso kor vi rág, 
mit elő re küld tem ne ked szü le tés nap od ra.
S ahogy el tar to gat tam két te nye re men 
az ab la kom alatt
ön ma ga cso dá la tá ba felejtkezett, vi rág zó
ka rá cso nyi kak tu szo mat, 
hogy in kább még is ezt vi szem, 
ad dig-ad dig né ze get tem az asz pa rá gusz fog sá gá ban
su gár ko szo rú ba haj ló, ró zsa szín ből li lá ba ját szó
vi rág szir ma it, az égi nö vényt, 
amint az éle tét fény ből él te ti 
s vi rá ga it egye dül lé tünk ben csak ne kem bont ja ki, 
meg saj dult irigy szí vem s vis  sza tet tem a he lyé re;
azt hal lot tam, nem sza bad el moz dí ta ni, 
ne hogy be le hal jon, szép sé gét ne hogy el ve szít se,
s azt is meg kér dez tem tő le: ki ne vel ge tett föl, 
gyö nyö rűm, s ki ha gyott el, mi fé le bi za lom je gyé ben, 
hogy meg élsz ma gad ban is,
hogy majd én ön töz get lek, egye dül, 
meg le szel nő nél kül te is,
s mert nem ta lál tam ér zék le te sebb ha son la tot,
rád gon dol va sem, jó zan sá gom fö lé ha jol va
néz tem so ká ig sze lí den, majd ör vény ben fo rog va,
hogy mi is le het ne az, hogy ad hat nám át
a vá gyam s ho gyan kelt het ném fel
ben ned a sze re lem re mé nyét, ho gyan csá bít hat nám ide 
vi rá go mat a vi rá gom hoz, hogy új já szü le té se nap ját
fény be nyúj tóz va
itt ün ne pel jük most és mind örök ké,
hi szen ép pen itt a he lye és ide je
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a vi rág zás nak, őszi éde se dés nek, aszú so dás nak,
nem is tud nánk mél tó sze re tet tel sze ret ni, 
di csér ni és őriz ni egy mást és ben nünk az Is tent 
más hol, csak itt, ahol so sem lá tott szép sé gű 
kak tu szunk gyö nyö rű sé günk re él és ural ko dik.
Vi rá gom után vis  sza tet tem he lyé re a re mé nyem is, 
hogy jöj jön el hát ün ne pel ni, új já szü let ni ide, 
néz ze ve lem vi rá go mat, 
ha azt akar ja, hogy övé is le gyen, ami az enyém. 
Ek kor ki men tem a ker tem be, már be sö té te dés után, 
s az arany sár ga fén  nyel nyí ló kri zan té mok fe lett
fel néz tem a csil la gra gyo gású ég re,
vi rá ga ink test vé re i hez, s a ke rek ég bolt al ján, 
fenn, egé szen észa kon meg lát tam a Nagy Gönc ölt, 
rúd já nak har ma dik csil la ga épp a há zad ra mu ta tott, 
majd el gon dol tam: kri zan té mok kal e Gön cö lön
kön  nyen oda hajt ha tok hoz zád, be né zek ab la ko don,
nem kell a füg gönyt fél re húz nod egy ki csit sem, 
hogy ne csak kép ze let ben lás sa lak, 
te magadban me ren gő szép le ány.
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Kísérlet különbségtételre

Még súlyosan hallgat bennem a vadon,
félelmemben-félelmében
ugrásra készen
lapul az éhes vadállat,
vérre és húsra szomjazón.

Kutatom a megfelelő hasonlatot,
nem tudtam, hogy ilyen
öreg és csúnya vagyok,
mégis szeretni és szeretni akarok,
megnyugodni a szeretetben,
elhagyni szörnyű anyagom,
lenni lélekből valahol 
talán egy napfényes égi pagony.

De még vágyakozó test is vagyok,
nehezen egyensúlyozgatom
nem is tudom milyen 
életem, indulatom.

De bizony jó,
hogy megtelt a házam élettel,
lágyan merengő Zsuzsannával,
fátyolos-kislányos mosolyával.
Kívánom ölelni és ölelni újra,
szinte kérkedik bennem a szerető férfi,
hogy mennyire tudok szeretni még,
most is ölelném,
mint első szerelmeskedésünk
három napjának minden éjjelén.

Látom magunkat, hogyne látnám –
reggel is:
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megáll előttem fehér ingében
álmosan-fátyolosan,
két rebbenő karja
vállamra lebben,
átölel, átölelem,
s elszuszog nekem a vállamon
egy édes kis „jó reggelt”.

Ez volna hát a szerelem?
A napfényes égi pagony
akkor csak várjon ránk
még sokáig türelmesen.
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Mint ker tem ben a hó

Szép vagy és tisz ta,
mint ker tem ben a hó,
meg sem érin tet te lek,
nem is mer te lek,
néz te lek csak ,
né ze get te lek,
gon do lat ban
si mo gat ta lak,
ágyad szé lén
ül dö gél ve
éb reszt get te lek,
ba bus gat ta lak.

Ve led sze ret nék 
fe hé red ni,
cse rép kály hám me le gé ben
íz lel get ném 
lel ke det
és tes te det
és főz tö det
és for ralt bo ro dat,
ért he tet len sze re te ted
ámu lat tal sze ret ném,
so ha se un nám,
rin gat ná lak,
ren get né lek,
be céz get né lek,

érin tet len, 
mint a hó,
be lep het nél
s be lep het né lek.
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Kez det és vég

Szí vé ben sö tét tel és fén  nyel,
az Élet Urá nak in tel mé vel,
el jött hoz zám az An gyal, éj jel.
„Sze ret és szol gál az An gyal.
Sze ret és szol gál vagy meg hal.
Sze resd és szol gáld, s ha meg halsz,
sze re tet lesz a ju tal mad”.
Az Úr üze ne té től nem fél tem,
sze ret ni én so ha sem fél tem,
örök szol gá lat már a sor som,
meg áll ez raj tam, mint a ko por són.
S meg sze ret tem már is az An gyalt.
Fe hér ben állt ott, égi in gé ben,
át tet szett tes te a hó fe hé ren,
fény a sze mé ben, va la mi lob bant,
fel gyúl tam ér te én is nyom ban,
su hant előt tem, én meg utá na,
s el iz zot tunk az éj sza ká ban.
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Ma ha vas ver set sü tök

Itt szép nap süt, s a nap su gár ban
rá ér tem ben ver set sü tök.
– Ki ve led, csak ki ve led! –
mu ta tom a Go nosz út ját,
va gyis in kább így csi ná lok
szí vem ben szép Zsu zsan ná nak
jobb he lyet, sőt, jó he lyet.
De hát go nosz
egy ál ta lán nincs ben nem.
Hogy ha go nosz lak na ben nem,
hogy is sül ne meg a hó
ro po gós ra, ver sem ben?
Sü tök te hát, mint a nap, arany lá bas ban
arany ka nál lal
ke ver ge tem
arany ri zsá mat
s csak mon dom, mon dom, mon do ga tom:
arany ha von
főzögetem-sütögetem arany sor som,
nin csen gon dom, gon do la tom,
csil log nék csak éte lem mel, 
éle tem mel hócukorban 
hócukorként
hókockára
ka va rog nék, szi tá lód nék,
hó pely he ket nap su gár ral
pin gál gat nék.
Jó le szel, vers, hinteléknek,
sülj meg vég re, pi rul jál csak ,
nap su gár ral ke ne get lek,
arany tál ra tá lal gat lak,
az a fon tos, Zsu zsács ká nak 
jó le gyen meg szép le gyen.
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Úgy vá rok rá, mint a tűz re,
mint a láng ra,
nap he vé ben hófuvásban sü lő vers re,
de ha nem jön sü tö get ni, hókockázni
nem zo ko gok utá na egy per cig se.
Ám ha meg jön,
szem től-szem be rá ne ve tek,
szem érin tőst ját szom ve le,
sugarkámnak be céz ge tem,
csak ide ve le, ad ja ne kem ha va zá sát,
nap sü tés ét,
hold sü té sét,
sugarkáját,
min den ké jét
fé nyes sé ges cse lé dem!
Vá szon cse léd, mond tam ne ki nem is egy szer
tő lem te lő fi nom ság gal.
A sze rel mit úgy be céz tem, ahogy tud tam,
po gá csá ját bár mi kor,
térd ka lá csát reg ge li re, 
bo ka csont ját ebéd re,
mond tam ne ki teg nap is:
jó re cep tet ad jon ne kem,
sü tök-fő zök, az a cé lom, re cept jé ből
süs sön fel a vers na pocs ka,
ra gyog jon rám,
itt le gyen, ha azt aka rom,
kuk tál kod jon,
esze ges sen, mor zsál gas son, szen de reg jen,
ken je háj jal tes tem, lel kem;
sü tök ne ki ver ses ré test, ha vas al mát,
pi ros pöt  työs Pa ra di csom-
ker tün kön át
csi lin ge lő pa ta kunk ban őrá vár nak
pi ros, kék meg zöld ha lak,
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– hall gas suk csak , hogy cso bog nak,
hogy pi pál nak,
ho gyan sül nek, il la toz nak! –
– fe hér ha von má kos dió,
arany vil lán man du la,
mi cso da jó kós to ló lesz,
mint a na pot úgy sü töm ki,
nyel vem mel csak meg íz le lem,
oda ne égj, arany lá bas,
ég re-föld re
jó na pocs ka, süsd ki vég re
ha vas ver sem Zsu zsács ká nak.
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Szil va fa Lá nyok

Jön nek a Szil va fa Lá nyok,
fe hér ben, zöld ben, kék ben,
hold su gár ban, nap sü tés ben
kertecskémben föld re száll nak.

Szép ség su dár te rem té sei,
min den le á nyok lá nyai,
vi rá gos kar ju kon hoz zák
zölden a kéket, a szilvát.

Szil va fa Lá nyok, Szil va fa Lá nyok!
ra gyog va előt tünk ál lók,
ker tünk menyasszonyai
éke sít sé tek éle tünk.
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Éle tem-ha lá lom ol da lán
 
Ép pen nyolc éve, hét, vagy már öt ven, hat van ta lán?
Ott ül tél éle tem-ha lá lom ol da lán
kór há zi ágya mon, fél ol da la san, ahogy le he tett.
Oly kor rád mo so lyog tam
el-el ré ve dőn, há lá val szí vem ben
néz tem az éle tet, néz te lek, s egy szer re 
a min den sé get lát tam ben ned 
és ál ta lad, ott len gett és re me gett  
fe ke te-fe hér ha jad ban, 
az új ra élő fé nyek ben
su ho gó nő vé rek ben, 
édesdrága ter me ted ben, mit új ra meg érin tet tem
s kí ván tam ölel ni, mint az előtt;
bi zony sá got sze rez tem, hogy va ló ban élek, élünk.
Két hé tig fe küd tem az in ten zí ven
s meg men tet ték éle tem a dok to rok; 
su gár zó hom lo kod, sze med és szí ved
vis  sza hí vott, s mint aki elő ször lát ja e vi lá got,
gyö nyör köd ve néz tem ide át
az éle tem, 
az éle ted, 
az éle tet,
s azt gon dol tam, men  nyi min dent
ész re sem vet tem az előtt,
pe dig már majd nem hat van éven át
an  nyi drá ga él ményt, 
szép sé get és jó sá got kap tam,
de a szí vem 
nem bír ta to vább az örö met és a bá na tot, 
azt, hogy min dent és min dent akar tam;
és ak kor ott, hogy új ra lát ta lak,
s fel ka var gott ben nem és kö rü löt tem 
a saj gó ér te lem, úgy sej tet tem,
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még is csak avég re va gyok új ra itt,
hogy fel ké szül jek oda át ra,
mit és hogy is kell ten nem és sze ret nem ad dig is,
hogy ha men nem kell majd új ra s vég képp,
úgy tets  szen ne kem az ott lét, mint az itt lét;
azért ma rad nék is mét egy ki csit, hogy el ér jem 
a jó sá got, hi szen él ni csak úgy ér dem,
ha meg küz dök ér te, ér ted is;
egye dül te vol tál, aki se gí tet tél, ál do za tot hoz tál
ér tem, nem kí mél ted időd, hi ted, vé red és ve lőd,
min dent ne kem ad tál, mint az Is ten, 
még ha vis  sza is ve szel tő lem
vé gül ezt-azt: sző nye ged, po ha rad, tes ted,
de amit ad tál,
még sem ad ha tod már más nak.
Két em ber nek is elég let tem vol na, 
tu dom, a sok-sok bá nat, amit vál lad ra 
és szí ved re rak tam, nem is tu dom mi ért –
sze ret te lek, s még an  nyi kincs re vágy tam
tü rel met le nül, s azt is el akar tam mon da ni
egy meg fe le lő pil la nat ban,
hogy lát tam Is tent oda át a fény ben,
majd együtt lesz az övé vel a lel kem
s a ti ed is ott lesz az ölé ben;  
ta lán azért jöt tem vis  sza, hogy el mond jam ezt, 
s hogy sze ress, és ma gad is meg be csüld, sze resd.
Em lék szel? – Ak kor kö ze lebb lép tünk a mű höz
már a kór ház ud va rán – em lé kez ned kell – 
a rez gő lomb ban meg mu tat tam, ott az élet, lá tod,
vi rág és le vél, itt még gyü mölcs is te rem, 
nem tu dok be tel ni ve led, meg gyógy ul tam ér ted: 
– sze ret lek és kí ván lak, gye re, csi nál junk gye re ket
nyom ban, épp azért, mert nem ér dem led meg
a bün te tést, hogy ne ked nem le het.



Nem fér el ben nem az élet sze rel me,
ne vé de kezz te hát az Is ten el len, add a jó nak
ön ma gad foly ton, s csak őne ki add, még ak kor is,
ha már ma ga az Is ten sem akar ja.
És ak kor új ra fájt a lel kem ér ted,
és fájt Is ten el len, hi szen ér ted vol tam, ér ted let tem,
aki let tem, jó nak lát tam őt és jó nak ma ga mat is,
mint min den te remt ményt e föl dön,
mél tó nak és szép nek, ami lyen te vol tál
és te vagy az óta is, hogy ve led új ra meg lát tam őt
a resz ke tő nyír fa lomb ban; nem szólt, csak resz ke tett,
szo mo rú volt és te he tet len,
szo mo rú és sze rel mes az Is ten.
– Nézd csak ! – is mé tel tem ámu la tom ban –
gyü mölcs érik e kór ház ud va rán! – s nem tud tam még,
mi vé lesz nek a leg szen teb bek is. 
Cso bo gott a víz a szö kő kút ban és a me den cé ben is,
a li get fái közt két ál dott as  szony áll do gált, 
mint M.S. mes ter ké pén
Má ria és Er zsé bet.
– Em lék szel? Az uj ja ik közt füs töl gő ci ga ret ta lát tán
fel há bo rod tam és rá juk szól tam,
mint ha ap juk let tem vol na, 
sőt mint ha ma gam let tem vol na
az ér tük is ha rag vó Úr is ten:
– Most jöt tem vis  sza a ha lál ból, 
ér te tek kül dött vis  sza az elé ge dett és elé ge det len
Is ten, hogy meg mond jam: – Hagy já tok ab ba,
nincs jo go tok el ron ta ni ma ga to kat és a mag za tot! –
Ha ér tet ték is, hogy mit aka rok, 
hogy az élet ér tel me a foly ta tás ban áll:
– Fog ja be a szá ját, vén hü lye! –
vi gyor gott Er zsé bet re a vá ran dós Má ria 
s un do rod va ki kö pött fe lém.
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Egy ön kén te len moz du lat tal ek kor,
hogy ma ga mat és őket is véd jem,
is mét a Mes ter ké pé hez fo lya mod tam.
Fel emel tem vol na ma gas ra a ké pet, 
hogy sze mük kel és eszük kel 
és min den ér zé kük kel lás sák
föl di va ló sá guk égi má sát:
Má ria és Er zsé bet ta lál ko zá sát.
De ott a kert ben, várandósan, 
szí vük alatt a gyer mek kel, 
a meg öl he tő vel vagy meg szül he tő vel,
az élet szent sé gét föl ne ve len dő vel,
sa ját rossz tré fá ju kon han go san ne vet ve, 
s kön  nyez ve a füst től, ön tu dat lan sá guk ban
nem tud hat ták, hogy az Is ten is
úgy emel né ma gá hoz őket, 
ahogy a Mes ter su gár zó ké pén lát juk. 
A lát ha tat lan ké pet hall ha tó vá ten ni
szól nom kel lett gyar ló sza vak kal új ra:
szen tek vagy tok, mint a fá nak lomb ja,
az élet szent sé gét hord já tok ha sa tok ban,
lá tom lé nye tek szív szo rí tó an szép su gár zá sát,
és sej tem már, a tel jes ség mi fé le ex tá zi sát 
rej ti itt a hi ány; él je tek hát,
és en ged jé tek él ni a mag za tot!
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Jaj szó pen dült az éj sza ká ban

Von szol tam ma gam bi cik li men, zárt ut cá ban,
hol az őrül tek
in kább hos  szú szo bá nak mond hat nák azt az ut cát:
em ber nyi fi ku szok ki tárt ka rok kal, 
mint ke reszt re fe szí tett
gla di á to rok so ra koz tak, hi tü kért s iga zu kért,
nem bír ták to vább, fel lá zad tak
s meg hal tak in kább az akasz tó fán. 
Ma nap ság ilyes mi nem for dul hat elő, 
mond ta a ta ní tó né ni, s hir te len meg öre ge dett. 
Sö tét ség tom bolt a kép ben, de én már nem tom bol tam,
a sö tét ség fog lya vol tam, bi cik lim mel együtt, 
s lestem, hogy már megint a jólétet hirdetik folyton.
Nem tud tam haj ta ni, nem tud tam el jut ni oda, 
aho va igye kez tem, 
s ta lán nem is volt cél ja igyek vé sem nek.
Élet, ó élet, ten ge rek vég te len nyu gal ma
és vég te len há bor gá sa,  
ha csak a be tel je sü let len vá gyat nem te kint jük cél nak, 
mi vég re ál mo dunk?
Sze res sen va la ki vég re fel tét le nül,
ren ges sen és rin gas son, 
s én is úgy sze ret hes sem őt, 
ahogy leg szebb kép ze le tem ben pró bál tam ne megy szer. 
Küz döt tem so kat, is mé tel get tem igaz sá go kat,
ha zug sá go kat so ha, 
de az a vár va-várt egy nem jött el még sem.
Igyek szem hát meg őriz ni a ta lált tár gyat mind vé gig,
mi nél to vább, még is úgy néz nek rám a meg fe szí tet tek,
úgy néz nek alá az el ve szej tő sö tét ség be,
ab la kom nak tá masz kod va nagy zöld le ve lük kel
a fi ku szok és a meg la pu ló asz ta lok, 
ke rék ve tők, ágyak, szé kek,  
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ahogy én néz he tem leg jobb szán dé ka i mat, 
a sza bad ság nem lé te ző rend jét, leg rú tabb bű ne i met,
mint szo bám bel se jét, im már örök ké.
Ör dög vagy an gyal áll az ab la kom ban,
kí vül, há tat for dít va ne kem? Mi ért? 
Mi re szán ta el ma gát? Pe dig sze ret tem.
Sze ret tem vol na meg si mo gat ni, hogy ne te gye, 
hogy va la mit még is meg tud jak vég re, de már zu hant,
le zu hant kön  nye dén, ben nem pe dig
re cseg ve-ro pog va sza kadt a seb,  
mint pléh krisz tus a ke reszt ről, ör dög ről a jó ság. 
És amint le zu hant az „ár tat lan gyer mek”, 
a pely hes fe ke te bá rány, a macs ka ar cú lény,
sze líd és el tö kélt zu ha ná sa 
jaj szót pen dí tett szí vem ben s az éj sza ká ban.

2009. jú ni us 25.
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Él ni in fark tus-or szág ban
 

„Meg hal tam, s íme, még is élek”
    (Je le né sek köny ve)

Két ha lál közt, múl tam s jö vőm ha lá la közt
élek, ha lok,   
nem vol tam és nem le szek, 
de most még vagy és va gyok, 
va gyok és vagy.
Múl tam s jö vőm ha lá la közt 
egy ha zá ért, egy éle tért,
csa lá do mért s ma ga mért, sze rel me i mért 
nem hi á ba küz döt tem. 
Se gíts, Uram, hadd foly tas sam, bír nom kell még,
nem hagy ha tom ab ba,
jó sá god dal, sze re tet tel, bá na tok kal, örö mök kel,
ál dott jó apám mal, anyám mal, 
em lé kük kel, test vé rem mel, 
há rom szép szál fi am mal, sok jó öreg ba rá tom mal,
édes drá ga ked ve sem mel
két ha lál közt él jek élet éle tek kel, 
ha lan dó és hal ha tat lan ki ára dó szép sé gek kel,
ahogy teg nap, teg nap előtt,
tün tess még ki foly ta tás sal en gem.
E for dí tott vi lág ban for dí tott élet tel
mi re is me het nék, mi re is me het tem?
Időm im már vis  sza so ha nem hoz ha tom,
jobb lett vol na több jót ten ni, 
sze ret ni és sze ret ni, te rem ni és te rem te ni, 
ar com fé nyes nap nak nyíl tan for dí ta ni, 
úgy mu tat koz ni meg, nem ily szo mo rú nak.
Úsz kál ni hűs vi zek ben át-át fény lő hal ként,
csó kol ni vi rá ga it nap fény-bor zas lom bok nak,
ba bo ná zó nők nek,
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ál dott szép pün kösd nek rügy lob ban tó ere jét 
ra jon gás sal imád ni. 
Két ha lál közt nincs már mes  sze az én má sik éle tem,
hall gat ha tom: kór ház-or szág, 
intenzív-osztály-Magyarország, 
hall ga tom a kö zel s tá vol szi ré ná zó men tő ket
– szá montart ha tat lan, men  nyi szív ro ham!
In fark tus-or szág ban, agy ér görcs-or szág ban
en gem is el vit tek sö tét sé gen túl ra, Is ten ele i be
íté let re vár ni, mi kor ép pen há zat épí tet tem vol na
ma gam nak, há rom fi am nak, föl dön fu tó fe le sé gem nek,
le gyen vég re ott ho nunk,
védvárunk, Is te nünk, 
ne kell jen e va don ban vad ként csör tet ni, 
szív do bog va szi ma tol va meg-meg áll ni,
ful do kol va fut ni,
go lyók elől buj dos ni.
Hogy le het ne meg hal ni,
mi kor száz do log van! Sem mi sincs még ké szen!
S el húz ták a füg gönyt ir gal mat la nul, 
ma rad hat tam vol na örök sö tét ség ben,
fé nyes ked het ne most örök vi lá gos ság né kem.
Nem ri mán kod tam, nem si rán koz tam, 
nem is kö nyö rög tem,
kö nyö rülj raj tam, én Is te nem, in kább át ko zód tam:
mi re kell az élet?
Nem vé rez tünk ele get, mint a seb zett ál lat?
Két po gány közt egy ha zá ért,
így kell kinyuhhadni?
szét bom la ni? rongy ba ba ként le csuk la ni? szét hull ni? 
Nem dol goz tunk ele get, nem tar tot tuk jó nál job ban 
sem mit te vő né pe det?
Én Uram Is te nem, hogy en ged he ted meg 
föl dün kön e bot rányt?

Angyal a kertemben .......................................................  186
Életrajz helyett ..............................................................  189
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Mért kell be le hal ni őrü let be, haj szá ba, 
jö vőt len sé günk be
szív ro ham-or szág ban, agy ér görcs-or szág ban
mért csat tog az os tor? Mért nem csa var juk ki
os to ros ke zek ből, mért nem ta pos suk el
kí gyó ink nak fe jét, mért nem ver jük ki
temp lo munk ból, ha zánk ból
a szuty kos em ber áru ló kat? 
Hogy jut hat tunk idá ig?
Nyí lik a föld szé gye nünk től, 
el nyű vőd ve, por ba rogy va
má szunk, má szunk, ma gunk má szunk göd rünk be.
Meg aláz ko dá sig, ge rinc rop pa ná sig,
csak ne hogy az Úr
fel tá mas  szon, por ból-sár ból új ra gyúr jon,
fo szol junk és oszol junk szét in kább 
sem mi vé, lé nyeg te len sen ki vé, el ve szett nép pé.
Én Uram Te rem tőm, négy fo lyónk part ján
s vesz tett he gye ink közt
mi vég re va gyunk még
ma ra dék hír vi vő ma ra dék bo hó ca?
Befibrilláltunk.
Jöj je nek hát ér tünk ug rás ra kész győz te sek,
szív ro ham-or szág ban jöj je nek a ro ham men tők
szi ré náz va, vij jog va 
vi gye nek el in nen akár a po kol ba.
Vagy ment se nek meg min ket,
ment sék meg szí vün ket, in dít sák el új ra,
sze ret nénk még él ni.
Ne kem is ke gyel mezz, adj bé kes sé get,
nyu gal mat, hadd néz zem öröm mel
rep ke dő ma da ra ink, in gó-bin gó fá ink, 
fi a im, lá nya im, drá ga ked ve se im,
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anyá ink, nagy anyá ink,
le hes sen a szí ned előtt mind
il la to zó já cint, hisz alig sze ret het tünk,
nem ér tünk rá so ha, 
dol goz tunk és har col tunk, 
in fark tus-or szág ban, agy ér görcs-or szág ban
ke nye ret ke res tünk.
Én Is te nem Atyám, te vol tál a mű szer, 
a tu dás és a hit dok to rok ke zé ben, 
Min den ha tó vol tál, az vagy, Uram, most is,
s mert sze ret te lek s te is sze ret tél, 
meg állt szí vem új rain dí tot ták,
ne kem se gí tet tél,
él ni a ha lál ból vis  sza en ged tél,
s ha sze retsz még va ló ban,
sze resd a né pem is, se gíts most né pem nek,
alig do bo gó, re me gő szí vé nek,
se gíts a ma gyar nak, 
se gíts most, Te rem tőm,
em be ri fa jom nak.

2009. no vem ber
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VanVanhoz

VanVan, Ma ga Jó Hogy Van, 
én is va gyok,
alap ve tő tö rek vé sem ben,
hogy egy szer majd va ló ban jó le gyek,
leg alább a Ma ga szá má ra, 
új ra meg erő sí tett,
ar cá nak fel de rü lő mo so lyá val, ahogy vá rat lan
lá to ga tó ját teg nap fo ga dott, 
kar já nak öle lé sé vel, ahogy át ölet, édes szá já nak 
érin té si vel, ahogy re me gő 
csó kom ra vis  sza csó kolt, s ahogy tes te
még buz gó for rá sát fel tár ta előt tem
a ho mály ban, gyöt rő szom jú sá gom só ha já hoz
ahogy szom jú sá ga só ha ját hoz zá ad ta, 
s az tán, vagy az előtt, ahogy a rom ló mo só gép 
za ját Il lés úr la ká sá ban együtt hall gat tuk
egy pi cit, meg érin tet te szí vem
az élet ma ga sabb ren dű ér tel me, 
lát ván előt tünk a ma gas köny ves pol cot,
a sze re tet erős front vo na lát, 
hogy ha majd vén sé günk re
na pon ta egy-egy ki csit
el ül dö gél het nénk egy más mel lett
az öreg ka na pén, s el me reng het nénk,
ha fel ol vas hat nék Ma gá nak, Sze mem Fé nye, 
Le ges leg jobb Ba rá tom, hol pe dig
Ma ga ol vas na fel ne kem. 
(Közel kerülve a békességhez 
már elmondhatom: milyen jó lett volna 
látóvá lenni akár vakon, 
előre látni megszégyenítésem, 
ahogy ajtót mutattál nekem 
azon a kitervelt karácsonyon.)
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Sempre libera

Ez az az éjszaka, 
Melyre szörnyű, ha jön a holnap.

Ady

Isten csalódott volt. Megengedte
az emberpárnak, hogy saját maguk döntsenek,
kinek akarnak engedelmeskedni.
Azt az utat választották, 
amely csak boldogtalanságot
hozhat számukra.
Túl késő volt már, így nem maradt más hátra,
mint egy fájdalommal telt bűnbánat,
és szembenézés a büntetéssel

(5M 30:15-19).

Fekszem a kertben, csillagos ég alatt,
azon a helyen, hol tegnap éjjel
te feküdtél a csillagfényben hanyatt
s én a testedbe-lelkedbe merülve
hosszú és mélyen izzó szenvedélyben
annyira még sohasem szerettelek
a hűség fényes ködében, szabadon
és soha nem voltam még ennyire
a megcsalt Istennel magamra hagyva.

Már hiába beszélünk egymásnak;
letértünk az útról. A gyümölcsöt
megettük, szabad akaratunkból.
Megkeseredtünk tőle. Tudásunktól
olyan űzöttek lettünk, mint az állatok.
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Isten kertjéből kiűzötten
a végleges pusztulás előtt
hányszor kell még meghalni?
Kereshetjük a boldogságot,
de már nem találjuk sehol,
mert letértünk az útról.
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Élet rajz he lyett

Az egész élet veszteség.
Mi pó tol hat ná hi á nyát?
A köl té szet?
Teg nap még volt re mény, hogy lesz jö vő,
s most út szél re vet ve
az em be ri jó ság ron csa in
si rat ha tom a vi lá got te he tet le nül.

Hi ány zik egy kis vi rág,
vagy csak fi nom raj zo la ta,
egy édes han gu lat,
mely ámu ló csil la gok nak kül de né
vi rág zó hár sak il la tát,
hi ány zik egy-egy ré gi ta va szi es te,
az egész ből egy kis rész let,
s nem tu dom, mi bánt,
az egész hi á nya mivégre öl meg.

Hi ány zik néhány testvér, né hány jóbarát,
hi ány zik apám és anyám,
meg be szél ném ve lük
mi az óta tör tént,
bar na és me leg ke zük
ke zem be ven ném
s elmerengenénk együtt, elő re, hos  szan
Himesünk és Zsöm lénk
kön  nyes-nagy sze mén a tá vol ban.
S a dió fánk alatt pi he nő já rom
le het ne hi ány zó fi a i mért 
nya kam ban bol do gabb fá ra do zá som.
Ó, a drá ga föld del érint kez ve
hogy húz nám az igám!
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De fogy az erőm,
ki tört a sza bad ság új ra,
s igám és ál mom el ve szett.

E saj ná la tos kor ban
nem is tu dom mi ért hi ány zik ár tat lan sá gom,
mit si ra tok le hullt ró zsa szín szir mo kon,
if jú sá gon, es kü dö zé sen, áru lá son.
S mit szá mít az, hogy van-e még
s ha van, mivégre van szük ség vers re,
a vi lág gyé mánt ten ge lye mivég re gör be,
az egész élet mivég re vesz te ség.

De hát mit tud tam én
a te rem tés hez hoz zá ad ni,
mint az Is ten,
ki a dol gát ma gá nyos jó kedv ében tet te.
S mi lett belőlem, mi lett be lő lünk
bol dog-szo mo rú em be ri ség
a sza ka dék szé lén!
Hi szed-e még, hogy min den ta god ra
egy-egy őr an gyal vi gyáz?

Kö szö net még is, Is te nem
az egé szért s min den rész le tért,
hogy 2002. au gusz tus 9-én,
mi kor a szí vem meg sza kadt,
vi gyáz tál rám, s el küld ted ér tem
leg jobb őr an gya lo dat,
s vis  sza ad tá tok az éle tem.
Kö szö nöm, hogy ve lem van,
s ve le még egy ki csit 
el né ze get he tem 
ker tünk hol je ges, hol vi rág zó ága it.
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Szen ve dés tör té ne tünk

1.
Anyám meg ál mod ta apám,
mus kát lis sze re lem volt az ál ma.
Va ló ban úgy ment lány ké rő be 
apám, pi ros mus kát li ra gyo gott
ün nep lős ka bát ja gomb lyu ká ban. 

1936-tól 1987-ig,
es kü vő jük től 51 évig 
élt apám hű sé ges sze rel me 
anyám iránt,
s még azon is túl.

Amíg csak élt anyám,
2001. no vem ber 17-ig,
s hi szem, hogy azon is túl
él szí vé ben apám iránt
meg ál mo dott ál ma,
mus kát lis sze rel me.
Lá tom, hogy az ég ab la kán
együtt néz nek le rám. 

Tisz ta ámu lat volt a lel kük
s őve lük az én gyer mek sé gem.
Nem is tu dom, mit néz tem,
mit is lát tam raj tuk. 
El ég tek hi tük és be csü le tes 
sze rel mük tü zé ben tisz ta fe hér ré. 

Egy más ba ol vad tak ben nem.
Amíg csak élek,
mus kát lis ál muk ég a szí vem ben. 
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De már el tűn tem én e vágy ban,
fényt fa ló sö tét ség ben
buj do som la kat lan szü lői ház ban.
Sen ki és sem mi sem vé di 
gyer me ki fé nyem.

2.
Gon dol já tok meg, gye re kek,
most, ami kor új ra el té vedt az idő,
ha zánk nagy bir to ko sa i nak föld jén
ki zsák má nyol tak haj la doz nak
a fideszes-szocis-liberális-kapitalista
Ma gyar or szág meg te rem té sé ért.
Gon dol já tok meg, gye re kek!

Apám és anyám ho zo má nya
'36-ban egy-egy hold föld volt.
'45-ben kap tak még öt hol dat.
Ha ma ro san mind a he tet
be vi tet ték ve lük a tszbe. 
Alig egy em ber öl tő múl va
„szét ver tük” a tszeket.
Me het tek és me het nek kis föld jük kel az öre gek
a föld alá, a men  nyek be, aho vá akar nak.

A bű nö sök bű né re nincs bo csá nat,
sem bün te tés. De bűn hő dés 
bő ség gel jut az ár tat la nok nak.

1959-ben, ami kor még akasz tot tak is,
fő ként mun ká so kat és mi nisz ter el nö köt,
mi kor a bőr ka bá tos ki zsák má nyo lók
új ra le sö pör ték a pad lást,
anyám és apám el en ge dett en gem Bu da pest re. 
Hogy ne kell jen túr nom a föl det.



– 205 –

Mun kás let tem a Ka pa gyár ban.
Kez det ben sín csa va ro kat vá lo gat tam, 
zsí ros ke nye re ket et tem,
és ver se ket pró bál tam ír ni 
a sza bad sá gért, az em be ri mél tó sá gért,
a sze gény ség, úr hat nám ság és szol ga ság el len.

3.
Pi ros ba rack fám ra
föl dem meny as  szo nyá val
a győ ze lem je lé ben
es küd tem örök sze rel met,
hogy én őt el nem ha gyom.
Szi rom hul lá sa fá tyo lá ban
nem lát tam a Go noszt,
nem lát hat tam elő re ve re sé ge met,
de lát tam nem so ká ra
tisz tá ta lan ná lett fe le sé ge met.
Csi kor gó lé lek kel ki dob tam 
há zam ból az áru lót, még is vis  sza jött: 
„Meg mo sa kod tam” 
mond ta sze mem be ne vet ve,
„új ra tisz ta va gyok!”

Anyám és apám előtt
be is sá ro zott en gem, 
kö ve tel te a ré szét. 
Meg csú folt, akit sze ret tem,
gát lás ta lan becs te len ség gel
har colt a há zért – nem ám a ha zá ért! –
a Go nosz fat  tya.
Ad dig nem ment el,
míg a pén zét meg nem kap ta.
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4.
„Ment sük meg a fi ún kat, Ap ja!”
S el ad ták ér tem a há zuk,
ki fi zet ték hi é ná juk.
El űze tett szü lő föld jé ről 
há zat lan apám és anyám,
el űzet tek hoz zám, Pest re,
pa nel ma gány ba, föl, a ne gye dik re.

5.
Ha ma ro san új ra meg nő sül tem
s né gyen lak tunk a kis la kás ban.
Anyám és apám ak kor már elő re lát ta,
nem vár hat ja meg két uno ká ját. 
Nem vár ták meg, hogy az új meny
ki rúg ja őket;
négy éven át éj jel-nap pal
ha za ké szü lőd tek. 

6.
Pestszentlőrincről vil la mos sal
jár tak a nagy csar nok ba,
nyug dí jas ként húz ták az igát, 
pin cé től pad lá sig
hord ták-vit ték pult ra az árut,
dol goz tak haj nal tól sza ka dá sig.

7.
Négy éven át, éle ten át 
dol goz tak, imád koz tak, re mény ked tek:
„Csak még egy szer se gít sen
ha za ben nün ket az Is ten!”
Fa lu juk ban tel ket vet tek,
két száz ki lo mé tert utaz tak oda,
két szá zat vis  sza, 



– 207 –

vo na toz tak, hét vé ge ken épít kez tek.
S meg ér ték fel tá ma dá su kat.

1974 hús vét já ra fel épült
fa lu juk ban a há zuk.
El köl töz tek Pest ről,
bol do gan ha za men tek.

8.
Ab la kuk ban 
ki csit még ki vi rág zott 
anyám és apám
mus kát lis sze rel me. 

9.
Húsz év múl tán me reng he tek:
mi lyen volt szőkesége…
Má so dik fe le sé gem is el ha gyott.
Ő is kö ve tel te la ká sunk ból a ré szét.
Sze re lem-áru lá sunk ban
gye re ke in ken meg osz toz tunk. 

10. 
1910-ben, mi kor apám szü le tett, 
a ma gyar nép még re mény ked he tett,
ak kor még egész ben volt MA GYAR OR SZÁG.
Bá na tá ban és örö mé ben az én apám
még har minc nyolc ban is da lol hat ta:

„Krasznahorka büsz ke vá ra, 
Rá szál lott az éj ho má lya, 
Ma gas tor nyán az őszi szél 
Rég múlt di cső ség ről me sél. 
Rá kó czi nak di cső ko ra
Nem jön vis  sza töb bé so ha.”
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He gye ink kö zött, a Kár pá tok alatt
már ti zen öt mil lió 
fáj dal mas han gú tá ro ga tó
sem tud ná el si rat ni sok-sok si rat ni va lónk.
Azt, hogy el le nünk men  nyi bűnt kö vet tek el!

S ho gyan tu dott meg hal ni apám
77 éve sen, v é l e t l e n ü l 
j ú n i u s  1 6 - á n. 
Be le za va rod tam,
ahogy be le za va ro dott
tör té nel münk be an  nyi sors tra gé di ánk. 

Mi kor anyám mal apám sír já nál 
kel lett vol na csend ben áll nom,
N. I. ki vég zé se és új ra te me té se nap ján
re mény ke dő tö meg ben vár tam
a Hő sök te rén bol do gabb jö ven dőnk.
Ha zánk nak ál mod tam sza bad sá got.
Raj tunk ott is ir tóz ta tó csúf ság esett.

11.
A leg újabb tő ke fel hal mo zás éve i ben
is mét szor gal ma san ad ták-vet ték
az or szá got és né pét. 
Ba rom vá sá ron. Sok ki csi és sok 
tö meg mé re tű nagy gyű lé sen.

Szé gyen, men  nyit tün tet tem ak kor!
Os to ba sá gom ban a ha za áru ló
két fe jű „elit” sze ke rét tol tam.
Hu szon öt év alatt
nyolc mi nisz ter el nö köt emel tünk föl
és etet tünk a te nye rünk ből.
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Köl csö nök ből, se gé lyek ből él tünk,
és még élünk! – Szé gyen ér zet nél kül
na pon ta fo gad tuk el,
hogy vé günk van, vé günk.

Túl drá ga a leg ros  szabb de mok rá cia,  
túl sok ba ke rül 
a té koz ló ál lam, a kor mány és a pár tok
túl duz zasz tott ap pa rá tu sa,
túl so kat esz nek
a ha zai és nem zet kö zi zsi vá nyok.

És nem lak nak jól so ha!
Csúf sá gá ra nem ze tünk nek,
fe lejt ve ré gi vi téz sé gün ket,
ré sze gen és tu nyán 
fel fal juk né pün ket,
anyán kat, apán kat, ha zán kat, gye re ke in ket,
szent sé ges Is te nün ket.
Mi vé let tünk! Mi vé tet tek! 
Vá las  sza tok!

S az is ten ad ta nép
szét tár ja üres ke zét:
nincs mi ből – mit csináljunk –
nincs ve zér!
Sír és ka cag,
kéz csó kot és ba rac kot ad 
min den vá lasz tott bo hó cá nak.

12.
Sze gény apám és anyám 
mint Krisz tus a ke resz ten,
túl so kat szen ve dett.



– 210 –

Amíg csak élek,
si ra tom őket és vér zek.

De ők most is bol do gok.
Tisz ta szí vű en 
mo so lyog nak raj tam s az egé szen,
mert va ló ban meg lát ták az Is tent.
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Ima haj na li órán

Min dig el ve szett
és újra elvész a rend,
mely nek ve ze tői
a sze gé nyek szen ve dé se in
él nek,
csal nak,
ha zu doz nak,
gát lás ta la nul gaz da god nak,
ön ként vagy pa rancs ra
el al ja sod nak.
Ve szítsd el
Is ten
a bű nö sö ket,
a bűn te le ne ken élős kö dő ket,
de adj erőt
a szen ve dők nek
bal sor suk túl élé sé hez.
Ments meg Uram, min ket!
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Ima pohárral

Léteddel segítesz,
sejtem, hogy ki vagy.

Valamennyire kiegészítesz.
Valamennyire hasonlítasz.
Csak jóra kényszerítesz.

Szereted a csendes, teremtő mámort.
S mert nagy úr vagy, rettentő Úr vagy,
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ha megadom magam az aljasoknak.
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Sze ret ni, sze ret ni!

Sze ret ni foly ton nem azért nem le het,
mert ben ned is
ma gas ra szí tot ták a gyűlöletet,
de ha már csak gyűlölni tudsz,
ho gyan sze res se nek?
A zsar nok ság jut ta tott té ged is oda,
ahol az em ber mértékét elvétik.
A szen ve dé lyek vad ke reszt tü zé ben
a sze gé nyek ir gal ma sab bak,
mert a szen ve dé sük ir gal mat la nabb.
A jó zan el me gyak ran el bo rul,
hogy a „tü re lem” és a „sze re tet”
ma laszt ma rad vál to zat la nul.
De a ke gyet len ség végső ha tá rá ig?
Az em ber sem mit sem ta nul.
A szenvedők iránt tom bo ló kö zöny
a gaz da gab bak és ha tal ma sab bak
hasz ná ra hajt ja a vi zet.
A gaz da go kért ont ják
a sze gé nyek a vé rü ket,
hul lajt ják ve rej té kü ket.
Az ál dott sze re tet ne vé ben
a türelem sokszor eltűnik.
Ezredévenként egy szer-két szer
a sze gé nyek is meg lé ke lik
egy-egy ki csit a gaz da go kat.
Mi re a vér özön el apad,
és Dó zsát és né pét meg sü tik,
s a bi tók új ra ki haj ta nak,
sze gé nyek csüng nek azo kon.
A gaz da gok ir gal mat la nok.
Az idő is övék, so ha sem el le nük,
min dig ne kik fo rog a nagy ke rék,
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ne kik ka nya rog nak a fo lyók,
az ég ös  szes csil la ga ne kik ra gyog,
ne kik lo csog a ten ger,
ér tük nőnek a he gyek,
a sze gé nyek asz ta lán
mi at tuk ki csi a ke nyér,
s a re mény, ha oly kor egy ki csit na gyobb,
a gaz da gok nyom ban föl né gye lik
még az Is tent és a sze rel met is.
A gaz dag nem is re mény ke dik.
A re mény ne ki fö lös le ges,
azért van ne künk belőle sok.
Ho gyan is jár hat na kö zös úton
gaz dag a sze gén  nyel!
Nincs kö zös út, nem le het,
nincs kö zös cél, kö zös aka rat,
mely ös  sze tar ta ná a nem ze tet,
sze gé nye ket és gaz da go kat.
Min den kit sze ret ni nem le het.
Én még is re mény ke dem,
mint Bee tho ven, a vak,
mu zsi ká lok rongy em ber nek is,
lel kem örö mé ben és bá na tá ban is,
csak tü re lem, tü re lem, tü re lem.
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Levesen és segélyen

Ki és mi kényszerít e földön,
hogy munka nélkül,
gondok sötétjébe zárva,
kilátástalanul és haszontalanul
élj, éljek, éljünk?
És arra ki és mi kényszeríthet,
hogy feladjuk az egészet?
Pénz nélkül, szegényen
te hogyan várod ki a végét,
a véget, a véged, ó élet,
te hogyan reméled
e világ jobbra fordulását?
Mivel próbálkozol
levesen és segélyen?
Hordjad csak elénk kincseid,
engedd meg, hogy adjon
mindennap jóízű asszony
jónál jobb ebédet,
ételtől és szerelemtől
semmiképp se kopogjon szemünk,
hisz’ megköszönjük szépen
mindennapi kenyerünk
és borunk, s hogyne vennénk észre
éppen virágzó mandulafánk
alatt alig elindult
borzas kis unokánk
el-elkerekedő szemét,
boldog ámulatát –
ó élet, Élet, kizsarolt,
hűséges kis kutyánk,
sok-sok jóságodtól és szépségedtől
olykor kiáradó szívvel
érzünk és élünk téged,
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tudjuk, volt és lesz is szebb és jobb kor,
helyettünk senki sem várhat,
helyettünk senki sem vágyakozhat jobban
szépségre, jóságra, igazságra.
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Ho gyan él jünk?

Te kin te tünk ben hajh! nem az el vesz tett,
Az el nem nyert éden fáj dal ma van.

     Vaj da Já nos

Szá za dok múl nak, ez red évek,
néz zük egy mást, két ágy ra já ró,
vá gya ko zunk és vizs gá ló dunk,
vagy itt, vagy ott egy ál lo má son.

Sen ki se tud ja, mi tör té nik.
Ho gyan él jük az éle tün ket?
Is ten nek és ma gunk nak is
bo csás suk meg az éde nün ket!

Teg nap még fon tos volt a tes tünk,
sze rel münk fé nye még fon to sabb.
Én hol to mig lan azt re mél tem,
örök ké most már ve lem ma radsz.

El-el cse rél tük ma gá nyun kat,
he ten ként egy szer, hét vé gé re.
Most vis  sza vet ted, ahogy ad tad,
jö het akár az élet vé ge.

Há lód ba ke rül tem, mint a hal,
de el en ged tél: „sza bad va gyok”!
Csak hogy eb be a sza bad ság ba
na pon ta szin te be le ha lok.
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Erőtlenségben

Elgyöngült és elgyöngített országban még élek,
gyöngítenek és gyöngülök.
A szeretet és boldogtalanság erőtlenségében
ahogy múlnak a tatár és török és német és orosz
és globális idők fölöttem,
és szaporodik szívemben a halál,
szégyenszemre bujdosom, hazám.
S te szégyenszemre bujdosol bennem.
Nem tudsz szeretni igazán,
nem tudlak szeretni igazán.
Faluról városra, városról falura
e magyar erdőben magadra hagylak,
köphetek gyávaságodra:
hangyatej, ecet.
Mért hagytad, hogy tavalyi cselédek
e célszerű mennyországban
újra kiraboljanak?
Téged az Isten is rendre utasíthat:
irány a sor végére vissza,
ez itt rendes feltámadás!
Zaboskertemben fától fáig, nádasról nádasra
vonszolom magam,
vak ügetését hallom
eltévedt, hajdani lovasnak.
Süketen, némán, vakon és hallgatagon
reményről reményre faggatom sorsomat,
de nem tudom hol és nem tudom miért 
csapnak le rám hol az ellenségeim,
hol a tejtestvéreim.
Évszázadok óta a gyász órájában élek,
munkás vagyok, egy azok közül,
akik földet művelnek, kereket esztergályoznak,
mégis egyre könnyebben sírok,
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mélyebben és hüppögőbben, mint gyerekkoromban.
Irgalmazzatok nekünk, ó, irgalom bűneinkért,
elmúltam hetven, ezerhetven, kétezerhetven,
s nem vagyok méltó az Isten gyermeke névre.
Megértem halálomra,
s nézni se merek magamra,
hogy mivé kell lennem
virágaim szépsége ellen.
Krisztusom, hogyan tudtam e világon 
már kétszer annyit élni?
S hogy lehet az, hogy nem vagyok
se bűnös, se ártatlan, se hős, se gyáva,
szent hazámban hogy lehet,
hogy sajgó sebét felejti Bánk
és valóban elvész a becsület.
Tiborc után nem bírom tovább türelmemet.
Közönybe dűlve megőrülhetek, eltompulhatok, 
s nem szállok ki tenger fájdalmam ellen.
Vállalom is, nem is, viszem is, nem is keresztemet.
Itthon vagyok mindenkinél idegenebb.
Tízmillió gyertyalángban hová legyek?
Fölvirágozom a sírokat! Magamra esteledtem.
Nem lehettem e földben szálfa, se gyom,
elmehetek, de nem megyek el innen sehova.
Szétdarabolt, szétrabolt hazám,
tudod te jól, halálom is hasztalan,
sírod se lesz, utolsó magyar,
azt se tudod, holttestedet hová tegyed. 
Ellopatod? Itthon hagyod? 
Hol is kellenél bárkinek.
Bekerítve, mint a gím, remegő inakkal
még elvágtathatok, vagy megadhatom magam, 
ahogy lehet.
Mégis, míg emelni tudom
eszem, szívem, dolgos kezem,
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veletek vagyok ti „nevetséges hűségesek”.
Szégyelljem anyám, apám, három fiam,
hét unokám? Megosztott népem!
Elerőtlenítésed az elerőtlenítésem.
Dadog a lélek: harc még ez itt?
Hazárdjáték az életünkért?
Mivé lett az álom!
Rodostó és Zágon,
magyar összetartozásom.
Magamat a bánat barlangjába zárom,
süketen hallgatom kiáltozásom.
Földtől az égig sajnálnak és nevetnek rajtam
kicsi és nagyhatalmak.
Álmomban se éltetem a forradalmat.
Szétzüllött, gyönge nyájam,
fölmentem magam a dumától,
s beledünnyögöm a végtelen semmibe
a megfeszítetthez tartozásom.
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Vi rág a roncs tár sa da lom ra

Roncs tár sa da lom te me tő jé ben já rok,
hoz tam ma gunk nak egy-két szál vi rá got.
E sí ron vi rág most nem te rem, csak gaz,  
roncs tár sa da lom rohadozik, lá tom
por ló em lé ke im roncs vi rá gok alatt.
Én va gyok az ott, és itt is én va gyok,
on nan kel le ne elő ka par ni ma ga mat,
az ál mo do zó ka maszt, az örök gye re ket.
Men  nyi ter vem, men  nyi vá gyam volt
e föl dön, föl gyújt hat tam vol na a ki hűlt pok lot,
de csak a hű tő ví zig ju tot tam el.
Néz tem a rend őr ke zé ben len dü lő gu mi bo tot
– fi a im há tá ra már víz ágyú ju tott –,
szé gyen kez tem és fél tem is, azt hi szem,
bár kik meg aláz hat nak ret te ne te sen:
macs ka kö ve ken csör rent a hom lo kom,
hal lot tam a csi kor gást, sí nek pá lya ud va rán
szik rá zott szí vem ben a meg csú folt re mény.
Az is le het, hogy csak egy köl te mény
pró bált meg szü let ni, s ham vadt ma gá ban el.  
Nap ról-nap ra fá jón ke res tem a vi gaszt, 
s éle tünk meg ál lít ha tat lan es te le dett.
Örö mé ben és fáj dal má ban ve lem ak kor is
men  nyi test vé rem vá ra ko zott, lá tom ma gun kat
vér ben és ve rej ték ben, hul lás ra ele ve ké szen,
év szá zad okon át kül vá ros-szé len, Rá ko son; 
ha ra gunk és sze re te tünk meg-meg re me gett, 
mint a föld mé lyén fel-fel iz zó erő.
Le beg ve száll tak sze münk ről ho má lyos kö dök,
s ahogy a nap kelt a rákosrendezői hu za lok fö lött,
a fa gyos sí ne ken vér har mat csil lo gott.  
Ak kor még ta lán mél tó le he tett vol na a ha lál.
Ki tud ja, hány szor jár ta át sö tét és ne héz
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gyász és fáj da lom a lel ke ket, de nem volt sza bad 
for ra da lom után só vá rog ni, dü hön ge ni sem,
mert be zár tak vagy ki zár tad ma gad. 
Szé gyen ke ző kö zön  nyel ta kar gat tam 
én is az ön ér ze te met, sok sé rü lé se met.
Búj va ön ma gam elől ta gad ni pró bál tam 
ve re sé ge met, így hát dal ra kény sze rül tem,
szerszámos szekrénybe búj va ver set ír tam 
hasz no sabb cse lek vés he lyett, a drót ke rí tés 
bel ső ol da lán lát tam, vá gya im mi lyen sem mi sé gek; 
nem is tu dom, mi ért s ho vá is sza lad tam, 
ho gyan tud tam meg hú zód ni itt ma gam ban,
s ki le het az, aki elő-elő bukkan be lő lem,
és vall ja és val lat ja el hú zó dó tra gé di ánk. 
De már nem tu dom tisz tán, sem se hogy,
mit akar ve lünk az élet, s hogy mit is akar tam –
Haj nal ban, li ba sor ban, ál mo san
be já ró félparasztok vol tunk, hall ga tag 
fél mun ká sok, én se ágál tam so ha, kez det ben 
órán ként négy-öt ve nért dol goz tam,
hat-ti zen öt előtt bé lye gez tem
min den reg gel, ké sőbb órán ként 
hét fo rin tot kap tam éve kig.
Per gett és szállt a vas por a drót ke fe kö rül,
pu col tam, fes tet tem rozs dás vas osz lo po kat, 
csil lén tol tam sú lyos vas le me ze ket,
oly kor még sza lad tam is ve lük, kön  nye dén. 
Ját sza ni akar tam, mint a gu ru ló vas ke rék.
Ti zen hat éve sen már ben ne vol tam a kor ban,
tát va is ma radt a szám a mo hó le mez vá gó előtt,
ahogy a zsí ros ke nye ret ha rap tam,
úgy ha rap ta éhe sen ő a vas le me ze ket.
Meg ren dült a vé res-ola jos föld a lá bunk alatt,
s a ti tok tól va la hogy bol do gabb let tem egy ki csit.
Ve lem nem tör tént en nél kü lö nö sebb do log
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ta lán so ha; a föld a gon do lat tól is meg-meg re meg 
ben nem az óta is, a ki halt ko vács mű hely ben ugyan úgy, 
ahogy leg be lül, egy-egy köl te mény szí vé ben,
agyon mo sott, fa kó mun kás ru hám alatt.
A roncs tár sa da lom ott és ak kor úgy ke let ke zett,
hogy fel szag gat ták a gyár ud va ron a sí ne ket is.
Ki tet te ezt? A meg té vesz tő új tu laj do nos, aki a jel ben 
há bo rút üzent, s cin kos szol gá i val
ha tal mun kon meg osz to zott; úgy már tör vé nye sen 
ra bol ha tott, ami kor ép pen ra bol ni akart. 
Nem csak a rossz, a jó is szét ve ret te tett.
Hi á ba akar tuk, hogy éle tünk a mi ke zünk től 
vi rá goz zék fel, a nép csak ar ra va ló, hogy te rel ges sék
és meg öles sék, ha a ré gi és az új urak út já ban áll.
A ron csok alatt sír ja ink vi rá goz tak fel. A jö ven dőnk. 
Ál ma ink egy-egy rit ka lá to más ban a ron cso kon,
ahol ki-ki haj ta nak, ke zé ben vi rág gal,
tér den áll egy kis ka masz. Bűn te len 
bűn hő dik ér tünk és mi at tunk ele ve,
a tisz ta ság jö ven dő gyer me ke. 
Majd nem roncs már a sok-sok mé reg től, gyász tól 
és sok-sok sze líd sé gé től ő ma ga is.
El múlt het ven éves, bűn hő dünk ve le e ha zá ban
sok mil li ó nyi an, s meg ért jük, ugye, a győz te se ket.
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Ki a kert be!

Ve zér lő csil la gunk vesz tén
ne fe küdj ha nyatt,
ne add meg ma gad,
ener gi ád is el vész.
Menj csak ki a kert be,
nézd meg őszült fá i dat,
lom bok közt a há za dat,
hogy itt men  nyi mun ka van!
Ha nem vég zed el, vé ged!
Nyíl jon ki ben ned az élet,
nyíl jon ki a nö vé nyek sze rel me,
adj in ni a vi rá gok nak,
dol gozz és ol vass egy ki csit,
s a ke rek sze mű hold alatt
ál modd, hogy ál mo dom ve led:
vi rá gozz, édes nem ze tem!
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A buj ká ló csil lag hoz

Te vi lág mé re tű sö tét ség ben buj ká ló csil lag!
Úgy el tűn tél, hogy nem vagy?
Mu tasd meg ma gad,
nyújtsd fe lénk su ga ra i dat,
lásd a sze gény or szá gok né pét!
Hogy haj szol ja or rá ra es ve
majd nem min den sze gény a pén zét.
A ré gi ek hi tét fe lejt ve
gyil kol ja re mé nyét.

A pén ze sek pe dig han go san úgy ne vet nek, 
hogy be le re meg pá lyá ján a meg őszült,
sok seb ből vér ző boly gó.

Tűnj elő, hogy lás sa lak, te buj ká ló-ve zér lő csil lag,
ve re sé günk ben is só vá rog ta lak,
re mény ked ve szem mel tar ta lak,
nél kü led meg rom lik a sze re lem, meg ro had az élet,
adj ele ven hi tet a szí vem be,
hin nem ne kem is job ban kel le ne;

nem pénz re –
su gár zó fény re, élet re vá rok én is,
él te tő re mény re, hit re vár
sok-sok szét vert csa lád min den el ár vult gyer me ke.
Ra gadd meg szí vün ket, Gond vi se lő Is ten,
ve zesd vis  sza any já hoz apát és fi át,
ve zess el min ket Bet le hem be.
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Rom lott ha zám hoz

Őriz get lek föl ke lő na pom,
őriz get lek, su ga ras ének.
Te tisz ta, ha zu dott sze re lem,
rom lott ha zám, Sze rel me sem,
szép sé gem és re mény sé gem,
nem véd tél meg, el vesz te get tél.
Még is ma radj meg ne kem
nap nyug tá mig vi ga szom nak,
nap kel tém től be bo ru ló élet
ezüs tös fel hő-sze gé lyé nek.
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Kí vül

Kí vül im már min den kö rön
ki nyi to gat tam bör tö nöm.
Aj tóm s ab la kom ki tár va
né zek le e sza bad ság ra.

Ak ko rá kat ne vet het nék,
szét re ped ne a mes  sze ség.
Bá na tom ban szel lőz kö döm
ron gyo ló dó dél kö rö mön.

Nem ne ve tek. Bő sé günk ről
le mond tunk rég, jó ked vün kért
enyé im mel fo hász kod tam,
Is te nünk is rég el vet ték.

En gem ugyan nem bánt sen ki,
kész va gyok, ha el kell men ni,
de a pá rom, s há rom fi am
ugyan az nap aláz ták meg
ugyan az zal: „Ki vagy rúg va,
nem dol goz hatsz, el me het tek!”

A ha zu gok, alá va lók
ne kem nem tud nak ár ta ni,
ki élik hát bos  szú ju kat
azo kon, kik be lül van nak;
meg alá zott gye re ke ken,
akar va vagy aka rat lan.

Or szá gun kat aláz zák meg,
a né pe met, nap ról nap ra.
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Ha dol go zol, be le ké külsz!
Nem dol go zol? Be le ké külsz!
Nagy a vi lág, rab szol gá nak
akár ho va el me het tek!

S én csak ál lok és csak né zek
sza ba don az ab la kom ban,
mér gem ben és fáj dal mam ban
úgy vér zek el, mint az al kony.
Pi ros ból jó fe ke té be
vér zik el a né pünk las san.
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A ci ni kus ide ge nek iga za

Ma gu ké vá te szik, s azt hir de tik bát ran,
min dig az övék volt min den e ha zá ban.
Mi nem le szünk már ak kor se hol, se há nyan.
Azt mond ják majd ró lunk, csont ja ink ra köp ve,
nem vol ta tok mél tók a szent ma gyar föld re.
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Ha zánk, Ma gyar or szág

Engömet ker get nek az ke vély némötök,
Engöm környülvettek az pogán tö rö kök.
...........................................................
Engöm el un tat tak az magyari urak.

    Bor ne mi sza Pé ter

Itt min dig volt, aki nya kunk ra há gott.
Sza bad vagy, mond ta, most az tán élj ve le!
Hű alatt va lónk, el jött az or szá god,
szen tel tes sék meg, hir desd, a nép ne ve!

S lö kött a mi urunk nya kunk ba jár mot.
Szen tel tes sék meg, mond ta, a nép ne ve!
Mert min dig volt, aki Ma gyar or szá got
s nem a ha tal mat osz tot ta sok fe le.

De hogy is va gyunk mi lá za dó faj ta.
Húz zuk az igát, csön de sen és ön ként.
Sok magyari urunk azt is akar ja,
kí vül és be lül szok juk meg az ön kényt.
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Az újabb nép ván dor lás ra

Jön nek vad csa pás okon, szá ra zon és ví zen
űzi-hajtja ki bom bá zott nyá ját
a vérengző im pe ri a liz mus.
Jön nek a haj szolt va dak
út ta lan uta kon, ke re sik túl élé sü ket,
ke re sik me ne dé kü ket, új ha zá ju kat,
s ta lál ják újabb és újabb sát ru kat.
Bol do gabb nak lát szó né pek
vá ra ko zó ir tó zat tal néz nek
az ijesztő ára dás ra,
foj to ga tó és ful dok ló em be ri ség re,
em be rek vé ré vel kereskedőkre,
haszonleső multik ver se nyé ben
né zünk a meg ke ve re dett Eu ró pa-gyil ko sok ra,
űzöttekből majd űző bar bá rok ra,
ke resz tet sem vető,
te me tet len vesző ha zák ra.
Ez vol na hát szép fa junk vég rom lá sa?
Hol kezdődött Nyu gat al ko nya?
Af ri ka fel osz tá sá ban? Vér szom jas
gyar mat bi ro dal mak ban? Li pót ki rály
Sza bad Ál la má ban? A Bel ga-kon gói
gu mi fák alatt gye re kek ke zé nek le vag da lá sá ban?
A ci vi li zá to rok brüs  sze li di a dal ívé re
fröc  csent Lumumba vé ré ben?
S ki ket szol gál nak a ha lál ra szánt
őrültek, a val lá si ál do za tok-gyil ko sok?
Hol kezdődött a ka pi ta liz mus ha lál tu sá ja?
A csa lád, a ha za, a hit bom lá sá ban.
Elűzöttek, be csa pot tak
éle tén vett jó ha szon ról al ku doz nak
s gyil kol nak is jól öl tö zött go no szok,
bi ro dal ma kat épí te nek, de se hol sen ki
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nem vé di az ár tat la no kat.
En gem is meg zsa rol hat nak,
en gem is ki füs töl het nek há zam ból,
s me he tek ke reszt tel és kard dal a vak vi lág nak,
gya nús va gyok, me ne dé ket se hol sem ad nak.
A nyolc van mil li ós tö rö kök
lá ge rek be gyűjtik a me ne kül te ket, ránk zú dít hat ják
a vi lág muszlimjait,
pénz zel, fegy ve rek kel, EU-tagsággal
Eu ró pán el so ka sod nak és el ha tal ma sod nak.
– Ha már ma gunk ban sem bíz ha tunk,
ki ben bíz hat nánk, Jé zus Krisz tu som?
Jé zus Krisz tu som!

2016. Nagy pén tek 
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Van-Van és Európa

A vers élet,
az élet szerelem,

ha Maga van velem,
az Isten van velem, Van-Van,
életem és éltető szerelmem,

magyar nyelvem,
legyen vers vagy próza,

igazságkeresés,
a komolyan összevetendő

messze jövendő
és jelenkor
kutatója.

Veled, Van-Van,
és veled, Európa,
de nélküled EU!

Veled nem működik a szerelem,
nem működik az önkormányzatiság,

s ahol ez nem működik, ott nincs társadalmi demokrácia,
ott többpárti diktatúra van,

ahol nincs demokrácia, ott nem érvényesülhet
a nemzetállami szuverenitás,

ott a hatalom koncentrációja érvényesül,
a nemzetközi pénzoligarchia uralma

Európa felett.
Ők működtetnek téged, EU,

ők mondják meg, hogy válság van vagy nincs válság,
szerelem van vagy gyűlölet.

Régen királylány, istennő,
szabadság hősnője voltál,

de feladtad, elárultad magad,
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nem csábítasz már
Jean d’Arc,

a véres vágóhídon
aljas és gyilkos hatalmak

mosogatónője lettél,
te is segítettél szétszabdalni nemzetünket,

feldúlni hazánkat, házainkat,
iparunkat, erdeinket és mezőinket,

legújabban fiainkat és lányainkat raboljátok el,
téged is szétrohasztottak, „gyönyörű nő”,

szétrohasztanának bennünket is.
Nézd meg Észak-Mexikót, Dél-Amerikát,

a sátáni szabadság rabszolgatartói
védtelen munkásnőket erőszakolnak és ölnek,

gyerekeket dolgoztatnak és ölnek,
mindegy nekik nemzet, hovatartozás,

pénzért kit és mit árulnak el,
korporációk, pénzoligarchák

szálláscsinálói lettek
a „liberális” hazaárulók.

Habár, habár
hazát csak az árulhat el,

akinek valóban volt, és szerette legalább.

Voltak idők és szerelmek rég,
de ki látott még ennyi romlott

libehálisból lett burzsoát!
Ó latabagomár ó talatta

és fini,
konföderáció és föderáció,

terrorizmus és állami terrorista
Bumm Bumm!
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Ó te konzumringyó,
szemben a nemzeti függetlenséggel

és a társadalmi demokráciával,
rabtartónk lettél rabtartónk helyett,

szerelmünk esküszegője,
lelkünk gyilkosa

már a templom kapujában
– jövendőnk oltára előtt –

épphogy megérett szívünkben a szentség,
épphogy kimondtuk közös reménységünk.

Segítsetek hát
testvérek

Európa hozzánk hasonló szerencsétlen fiai
segítsetek segítsetek!

Mindent túlélnek a pénz arisztokratái!
Az elkurvított vágóhídi mosogatólány

és az elrabolt tehén
titeket is maga alá gyűrt,

hallgassátok hát, testvérek,
mit harsonáz

életünk kifosztója,
munkanélküliek kiközösítője,

Kelet- és Közép-Európa
megbecstelenítője:

„Válság van!
Benneteket is eltartunk, magyarok, ne dolgozzatok,

igyatok, egyetek, tosszatok!
– majd elfogytok! –
kérjetek és adatik,

teljhatalomból
finanszírozzuk hitelképes kuplerájotok!”
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Szerelmem, ó Van-Van,
mi lesz velünk Keleten,
lement a nap Nyugaton,

mi lesz veled válságos Európa?
Hiteleiddel a munkátlanságot díjazod,

elszegényedünk,
elöregszünk.

Betöltöd hivatásodat?
Fejünk felett ismét elrepült

és mégis itt ragyog
az öntudatlan nikkelszamovár!

Szerelmem veled van, Van-Van,
veled is Európa,

de veled nem, EU.

Adósod? én? meg sok megszomorított
és megnyomorított

magyar, oláh, szláv, lengyel, orosz és a többi?
Nem jövünk hozzád többé könyörögni.

Évente az én hazámból
hány milliárd eurót viszel ki?

Ötször annyit, mint amennyit behozol.
Túl sokkal tartozol.

Amit elraboltál,
vissza kell adnod.
Megfizetek én is,

nincs más út, fizetni kell,
jussunk emberi méltósághoz végre,

gyakorlással, részvétellel, felemelt fejjel.
Pilipócson, Párizsban, Dánoson vagy Pécsen
a kollektív individuum csak úgy ébred fel,
egy minden eddiginél méltóbb felkeléssel.
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Beérhetjük-e annyival,
hogy a szabadság zsarnoksága

káoszt teremt,
a rend zsarnokságot szül,

hogy tragikus hős
a történelem,

közös gödör lesz a végzetünk.
Beérhetjük-e annyival,

hogy a tántoríthatatlan erény
gyökerében ott rém,

s ahogy kifejlődnek belőle
a „véres Messiások”:

Saint-Justök, Dantonok, Robespierre-k, és a többi mind,
a nyaktiló nyaktilót

és lehulló fejeket terem.

Ne menj el, Van-Van, én nem eresztlek,
ne tévedj el tőlem

magadba, mocsárba,
idegen szerelembe,

becsületünk és hitünk,
munkánk és kenyerünk
nem létezhet másként,

csak úgy magunkért, hogy egymásért,
minden emberi nemzet szuverén hazájáért.

Veled, Európa,
de nélküled EU.
Ez az út az életé,

más halálhoz vezet.
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Ádvent Bécsben

Ádventi szívelégtelenségben
aranyvasárnap
elöl ment a Fekete Ember.
Talpig aranyban
fiatal életekkel teli szájjal
harsányan fel-felnevetett.
Te aranysárga fényben
követted őt,
én kínai cipőben
bicegtem utánatok.

Nevettünk-e már együtt boldogan? –
nem tudom,
de azt gondoltam az úton:
szeretlek, holtomiglan,
mégis veszélyben fogy el az élet,
feltört lélekkel,
sebzett sarokkal.

Ahogy megláttam a várost,
s rámeredtem emlékezetemben
az otthoni lepusztult képre:
az utóbbi húsz évben
miféle tegnapi győztes, mai vesztes
bombázta szét
régi szerelmem fészkét,
Budapestet.

Szeretni jöttem Bécset,
nem irigyelni,
bár első látásra
ő nem lehet bűnös,



szépségéért s csúfságunkért
mégis utálni kezdtem.

Sapka nélkül
a schönbrunni hideg szélben
megfájdult a fejem.
Neptunusz kútjára
ügyet se vetettem.
Mária Teréziát
sohasem kedveltem,
Ferenc császár
pajeszos fejét
plakáton is
feltűnően utálom.
Piros nadrágját
mintha frissen festették volna
magyarok vérében.

Utcáról utcára gyalog
kanyargott velünk
a Fekete Ember,
egy-egy sarkon,
fényes üzletsoron
olcsóbb életet aranyért
csereberélt, alkudozott.

Legeslegjobb barátom
a Szent István katedrális
padjában térdet hajtott
a Mű és a Teremtő előtt.
Gótikusan fohászkodott.
De amint kiléptünk
a kivilágított térre,
újra félni kezdtem,
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hogy megfulladok
szívelégtelenségben
az ádventi várakozás
giccseinek giccsében.

Még a pesti Vörösmarty-téren
sem jutott eszembe olyan éllel,
hogy Irtózatos hazugság mindenütt!
mint e mesterséges káprázatok alatt.
A kínálat könnyen átcsapott felettünk.
A pénz gonoszsága
itt is a gyöngéket sodorta el.

Gazdagon terített asztal
volt az esti utca,
a Fekete Ember élvezettel
csörgette az aranyakat
és szopogatta a csontokat,
s úgy ment tovább,
mint aki pontosan tudja,
hová vezet és minek.

A fényes birodalmi lomban
vérszagnak már nyoma sem volt,
s hogy közömbösítsem a szirupot
és rossz szívemben hullámzó haragom,
valami enyhülést kerestem.
Verset próbáltam írni
a Hofburg és a Városház előtt.
De fényeivel a híres karácsonyi vásár
leköpte a költészetet.
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Hogy falták a kolbászt és itták
a snapszot és a forralt bort
mai magyarok!

Elállt a szám és a szemem,
hogy mennyien vagyunk,
s mint egy pesti kocsmában
otthonosan kurjongatunk, 
kurjongatunk!

A Városháza erkélyén
Nagy Imre
a magyar semlegességről szónokolt.
Győzelmi mámorában a maradék
birodalmi sógorság
álmai ködében hangosan nevetve
azon sem csodálkozott,
hogyan került a császár
a mi erkélyünkre.

Jó lett volna érteni
azt is, hogy kifizetetlen számlánk
miért nem nyomja a Habsburgok lelkét
Pesten
a Ferenc, József, Erzsébet és Teréz körúton,
sem a Ringen és a Burgban.
Leninét meg Sztálinét sem nyomja
a moszkvai mauzóleumban.

„Csapataink harcban állnak,
a kormány a helyén van…”
szólt az erkély,
s a magyarok ezt úgy értették: itt az idő,
most vagy soha,
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fogyasszatok, véreim,
hagyjátok euróitokat
a vásárunkban, aztán
mehettek békével haza.

Valaki megszégyenülten
jajongott bennem,
hogy megcsúfoltak várakozásomban.
De mintha csak magamat sajnáltam volna
szorongva, szeretetlen.

Vezérnek elénk észrevétlenül
újabb életekkel teli szájjal
újra a Fekete Ember penderült.
Ruhája alól kivillant a csontja.
Jobb a bizonyosság,
mondta valaki a sorban,
ha már nincs égi jel
és nem is hisszük el,
hogy lesz még,
ha már nincsenek
Betlehembe tartó
bölcsek és pásztorok,
s szóródik a nép, mint a por,
mivégre ég életünk szerelme,
növények mivégre szeretnek,
mivégre csillognak városok,
s te mi végre szeretsz, Istenem,
szeretni nekem kellene,
mivégre jóságod, haragod,
türelmed és akaratod,
s ha menni és menni kell tovább,
vezetőnek mért nem a Kisdedet
küldöd, az Ember Fiát.
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Küldj mosolygó Illéseket,
kemény kis Gellérteket,
ne a pénzt és a halált
kövessük egész életünkben
a grinzingi dombokon át,
Döbling felé.
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Golyóálló

Állom a golyót?
Golyóálló vagyok?
Félek? Nem félek?
Napfényes békében,
golyók záporában
élek vagy halok?
Állnom kell tovább,
elesni nem szabad.
Úgy menni előre,
most úgy menni hátra,
a népem halna meg,
ha egy golyó
szíven találna.
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Úton

Lépkedünk az úton
elfogyó nyomokban,
nem tudjuk, ki vezet. 
Jézus vagy a Halál?
Fagyban, hóhullásban,
fényben és virágban,
málló sötétségben,
csak sejtjük, hogy hová,
de nem tudjuk, minek.
Nem ismerjük, ki van
mellettünk, mögöttünk,
előttünk a sorban:
Jézus vagy a Halál?
Mondaná valaki,
s nem meri mondani.
Lépkedünk tovább
elfogyó nyomokban,
se balra, se jobbra,
nem tudjuk ki dőlt ki,
kik vannak még talpon,
ki maradt el tőlünk,
ki szaladt előre?
Megyünk, mert menni kell,
de nem tudjuk hinni,
hogy megérkezünk-e
oda vagy sehova.
Jézus vár vagy Halál?
Van-e még valahol
kisded és kis jászol?
Nem felel se közel,
nem felel se távol.
Nem férhetünk hozzá
teremtőnk titkához,
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létünk értelméhez,
világosságához?
Betlehembe tartó
királyok, pásztorok,
sehol egy égi jel?
A népek, mint a por,
halódunk szanaszét,
és mégis menni kell.
És mégis vinni kell
alig pislákoló
életünk szerelmét.
Kérdezed: mi lesz még?
Kérdezem: mi lesz még?
Szeretsz-e, Istenem?
Te sem tudsz szeretni?
Robotod szeressen,
te meg csak megveted,
mint rontott teremtményt?
Régebben gyűlöltél,
nem tartottál jónak,
harcoltál ellenem,
elbújtál előlem,
a közöny ködén át
semmibe se vettél.
Hiába kérdezlek,
most sem felelnél,
hiába szeretlek,
most sem tudsz szeretni,
nem tudod, hogyan kell,
nem tudom már én sem,
de valahogy érzem,
olyan vagyok, mint te:
rontott teremtményem!
Szeretni nekem kell?
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Szeretni neked kell!
Így megyek a sorban
kevéssel vagy sokkal,
hallgatással, szóval,
majdnem egyre megy:
ember megy a porban.
Kiszolgáltatottan,
máskor meg fölényben,
mint egy kis bogarat,
elnézem a sorban
vánszorgó magamat.
Ahogyan elnézem,
Teremtőm, az úton
a fiadat nézem:
növényben vagy hóban
fényesen ragyogva,
letörve a porban,
porrá válva ottan,
kőkeresztre rogyva
szenvedéstől verten,
töviskoszorúzva.
Fényleni jóval jobb,
sötétedni rosszabb,
de soha nem voltam,
soha nem is leszek
Halálnak szolgája,
csakis az Életnek
adom, mit adhatok.
Ezért is szeretlek,
bevallom hát mégis.
Minek kérlelnélek,
hiszen tudod te is,
sokszor érzem én is,
azért van a jóság,
szépség és igazság,
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ezért az Életért.
Türelem, akarat,
élvezet és munka,
még a gyűlölet is
jó, ha Élet-szolga.
Járva az utamon,
elfogyó nyomokban
tudom és tanulom:
elejétől végig
ő megy ott előttünk,
ő maga az Élet,
az Út és az Igazság,
ő viszi keresztünk.
Fölemelt fejjel
ővele kellene
építeni nekünk
boldogabb népet
s boldogabb hazát.
Velem van s én vele,
ő bennem s én benne,
így érünk, épp jókor,
íme: Betlehembe.
Rongyos istállóban
Kisded a jászolban,
gyermekünk és atyánk,
itt áll körülötted
Családod, Családom,
Családunk Családja,
az egész nagy Család.
Szomjazunk szeretni,
Mindenható Gyermek,
és szeretve lenni,
te bennünk, mi benned,
virágok virága,
örök folytatás.
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A kormány(om)hoz

Úgy-úgy, hazudj csak, kormányom,
hazudd magad szocialistának,
elhisszük, hogyne hinnénk,
hazudd magad európainak,
szabadnak, liberálisnak, demokratának,
úgy-úgy, hazudozzatok bátran,
védd magad, kormányom, védekezz, védekezzetek,
kíméletlen erővel védd a hatalmad ellenünk.
Hogy is merhettük éppen ötven éve
fölemelni a fejünket, hogy is gondolhattuk,
hogy kimegyünk az utcára
emlékezni a forradalomra!
Verj szét, ide lőj, lőj szét
bennünket, mint az elődöd,
verj gumibottal, viperával,
lövess könnygázgránáttal, vízágyúval, bátran,
lövesd ki a szemünket humanista gumilövedékkel,
gyalázd meg a forradalomnak még az emlékét is,
tiporj bele a sárba, sárba a népet, rántsd le magadhoz,
kormányom, ne válogass az eszközökben,
nem árthat nektek az igazság,
nem használ, nem javít rajtatok már a költemény sem:
„belügyminiszter, kit lövetsz?
Kire lövettek összebújva
ti megbukott miniszterek?
Sem az ÁVH, sem a tankok
titeket meg nem mentenek.”

  2006. október 23-24.
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Nem a ha lál a leg ros  szabb

Nem a ha lál a leg ros  szabb ma gány,
ha nem ha nem te he tem azt, amit ten ni kel le ne.
Hol ta lá lom meg ott ho no mat, ha zám,
hol ta lál hat nám meg vég ső nyug he lyem!

Ki te het né mér leg re tet te i met?
Sze ret te im, ba rá ta im mind meg hal tak,
fi a im és uno ká im mind el hagy tak,
bol dog-bol dog ta lan ok sza na szét szó rat tak.

Bé ke, ha volt, csak an  nyi volt ne künk,
jó sok krump lit vet hes sünk ma gunk nak.
Fá kat is ül tet tem, de szép pi ros al má im,
sár ga kör té im éret len hul lot tak, ro had tak.

Vi rá got ne vel tem szép ség nek, mé hek nek,
rab ja let tem lé te ző, nemlétező ké pek nek,
kap tam az ég től na pot, ez ré vel szik rá zó csil la got,
jó volt, ha néz het tem, alat tuk majd el bol do gu lok.

Szor gal mas és bűn te len mun kás vol tam s va gyok,
még is min ket bün tet az Is ten is szün te len.
Ké szen van a vi lág, íme, na gyon jó,
cso dá lom a ren det, mű kö dé se nem vál toz tat ha tó.

Szo roz ha tom ma ga mat s oszt ha tom,
ki kap csol hat ják éle tem, mint a vil la nyom,
s ve led Uram, a jó pu ha föld ben, amint le esik a hó,
örök vi lá gos ság ban fé nyes ked ni jó.
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Jó reggelt!

Jó reggelt, Van-Van Volt-Nincs, hogy vagy,
nem vagy-e betegebb, mint tegnap?
Látod-e, hogyan történik mifelénk
a méltóság felkelése?
A nyolcvanas évek végén
a Hősök terén összefogózva álltam
ismeretlen barátaim társaságában,
hallgattuk egy fiatalember lelkes beszédét
a magyar szabadságról, s hogy az oroszok
menjenek haza;
ahogy a temetésről
aztán hazaértem a vérző alkonyatban,
Pestszentlőrincen
furcsa szorongás vett erőt rajtam.
A sötétedésben már láttam,
hogyan tölti be végzetét
a nyílt utcára lépett nép –
a hűlő eufóriában
bukásunkat láttam,
s hogy az árulás, mely ma tettenérhetetlen,
a rablott vagyonban holnap nyilvánvaló;
törvényük alávaló.

A házakon magyar zászlókat lengetett,
lobogtatott a szél,
a vörös alkonyat vihart ígért,
én világméretű besötétedéstől féltem,
szorongtam, hogy hamis ez is, az is,
a temetés, az élő, a holt,
a támasztó is hamis,
az vagyok én magam is,
csak talán a gyilkos és a mártír nem az.
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S álltam megnyúlt árnyammal
diszharmóniában és tehetetlen
az alkonyatban, majd belekövülve az éjbe
oly egyedül maradtam, mint a népem,
a győzni fogó, megalázott, másfajta raj,
még kételkedtem is, bár tisztán láttam:
a szellem napvilágát keresi e nép –
akkor roppantották ránk újra a hétszer gyávák,
meghalt Dzsó is, meghalt, meghalok én is,
sírjainkat kezdettől fogva ássák,
jó volt mégis a temetőben
megállni egy kicsit, hinni is,
kételkedni is, és igenis jó volt
aznap délelőtt, hogy végre sokan látják:
a pesti házakon
magyar zászlónkat lengeti a szél,
éreztük, valami tisztul,
de a magyar drámát
hatalmasabb erők rendezték
újra s játszatják velünk,
az ország talán, mondtuk,
mégis jó irányba megy,
vonzza a szellem világossága;
kicsit furcsa volt, de szép
a látomás, hogy szokatlanul a nép
zászlók helyett könyvekkel vonul,
hirdeti a méltóság felkelését, Isten hatalmát,
a győzni fogó eljövetelét;
– igazad lehet, Van-Van Volt-Nincs,
az irgalom sem marad el,
a teremtésben sincs hiba,
csak elromlik az ember,
hinni kellene, hogy a hit
és a bor eloltja szomjamat,
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a költő szavával nyugtatnám én is
a gazdagokat, hatalmasokat:
„Forrást kutat, nem vért itat
a szabadság, s a szerelem”,
a csalódás sem lehet végtelen,
legújabban még csak két évtized magas,
van cirkusz megint,
de nincs munka és nincs kenyér,
sok szegény asztalán morzsa is alig,
szeretet, igazságosság és irgalom helyett
rablás és szemfényvesztés uralkodik,
s hat már a legenda is, jó király,
hogy most majd
az igaz nagy bűnösökön kattan a zár.
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Ma visszamentem régi gyáramba 

Ma visszamentem régi gyáramba,
ott dolgoztam valóban és álmomban, 
pedig nem volt nekem gyáram soha – 
hogy is mehetnék vissza bárhova! 
Beomlottak a bányát vázázó oszlopok. 
Húsz-harmincéves köszörűs koromban 
az életem adtam volna érte, hogy legyen: 
népemnek szabadsága, jövőnknek boldog temploma; 
ez a remény a reményünk, 
benne él eljövendő tetteimben és halálomban is, 
mint földalatti szívdobogás, 
beomlott régi-régi gyár; 
meghalunk, elveszünk, elpusztítanak nélküle. 
Egész életem od’adtam volna, 
ma is od’adnám érte, – ó arany öntudat! – 
nem a gyáramért, hanem a gyárunkért, 
mely legjobb pillanatainkban szívünkben élt. 
Oly kiszolgáltatott vagyok és vagy és vagyunk nélküle, 
mint magyar hazánk nélkül mai magyarok. 
Nem mehetünk vissza, sem előre, sem sehova, 
nélküle megvetem magam, 
semmi vagyok és semmik vagyunk, 
felmorzsol a tehetetlen gyűlölet és szégyen, 
nélküle rabszolgák vagyunk és azok is maradunk; 
elromlik e földön az ártatlan gyermek, 
az önzés nyihogó szörnyszülöttei megfertőznek, 
elárasztják lelkünket szennyel, 
kibírhatatlan undor görcsöl szívünkben, 
egy nyál a tenger, termelő zabálás. 
– Ó ti gazdagok, hazugok és hatalmasok, 
idegen kézre adtátok a gyárunk, 
ökölbe rándult vadrózsák nyílnak a romokon, 
pusztulás romhalmaza mindenütt; 
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nem találjuk múltunkat, jövőnket és hitünket sem. 
Nincs hová lennünk, nincs emberi álmunk. 
Segíts, József Attila, 
Kassák Lajos, segíts, 
ti hű ebek,
segítsetek! 
Elszabadultak a hatalom aljasságai és cselszövései, 
védtelenek vagyunk, 
kimondhatják ránk a halálos ítéletet, 
lassan, cseppre csepp múlik az időnk, 
s ha elvehetik, el is veszik tőlünk a becsületet. 
Jónak, erősnek, szabadnak 
képzeltek minket a szüleink, 
s gyengék vagyunk, elfáradtunk, 
világosságra vágyunk és sötétségben élünk, 
nem álltunk ellene a gonosznak, 
nem értjük, miért bűnhődnek gyávaságunk miatt az utódaink. 
Nem kapnak munkát a fiaink, lányaink 
tehetetlen nézzük a ránk szakadó rettenetet. 
„Hol hibáztam, mért nem vesznek föl sehova?” 
– kódolgat magában a gyermek a néma kódmezőkön, 
kódolja korosztálya szenvedéstörténetét, 
és süket csönd felel a megfeszítetteknek, 
a merényletre kibiztosított bomba sem felel, sem én. 
Gyerekeink és unokáink szépségén, jóságán, 
bizalmán ámulunk, hogy majd egyszer mégis 
a munkás védelmére gyámolítják a gyáripart – 
tőlünk várják, hogy elvezessük őket jövőnk boldog templomába, 
látni szeretnék elődeinket, a teremtőket, 
a megbűntetetteket, a kiebrudaltakat: 
a lakatosokat és az esztergályosokat, 
a szerelőket és a szántóvetőket, 
a gondolkodókat és cselekvőket – 
ők a mi elődeink és ők a mi unokáink, 
gyűlölnek gyűlölni, gyűlölnek lopni, 
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az ő kezük nem véres, 
a mi gyerekeink nem ölnek, 
dolgozni akarnak, szégyen nélkül, 
kézenfogva jönnének velünk a gyárba, 
hogy erőre kapjanak, 
magukba szívják az égett vasforgács illatát, 
hogy ellenállhassanak a gonosznak, 
és újra nyitnák azt az aknát, 
amíg szívük dobog.
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Jack Londonhoz,
Az élet szerelme írójához

Jack, Jack,
te még tudtad:

„vagy a farkas vagy én”;

aranyra,
gazdagságra vágytál,

nem telt már morzsányi kenyérre se,

te még tudtad
miért csinálják

a szegénységet és a gazdagságot,
te még valódi nagy kalandért

mehettél északra föl,

s megrakódva,
éhezéstől elgyötörve

szórhattad szét aranyrögöd,
aranyporod,

s a tócsa tükrében saját arcodtól
elborzadva

mégsem adhattad föl,

a beteg farkas éhes szája elől
foggal és körömmel
védhetted az életed,

– Jack, Jack, szent ősöm
az alaszkai éjben,

te még szemtől-szembe kaptad a végzetet:
„vagy a farkas vagy én”,



a küzdő fenevad
elharapta volna torkod,

de ahogy az övét te haraptad el

s vére szádba csorgott,
visszatért testedbe az élet szerelme –

Jack, Jack,
de hát miféle szerelem ez az élet szerelme.
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A SZERELEM ERŐTERÉBEN





Ketten a forrásnál

Hanyatt fekve tegnapi szerelmeskedésünk ágyán
az éjszakai fűből a te szemeddel nézem
a hatalmas égbolt csillagait.
Aranypettyekkel behintett végtelen
sugárzik rám, remegve élem
meztelen bőröd jázmin illatát,
tiéd vagyok újra meg újra, rezgő energiám
lüktet rezgő energiáidban.
Eláll a fűszálak lélegzete, hajladozva
harmatozik a föld, lelkünk örömére
testünk gyönyöre csillan.
Fehér felhő úszik át fölöttünk
az éjszakai égen,
benned élek és ringatózom, s te bennem.
Szemedben ámulat csillan,
arcom lehajtom előtted, most fölemelem,
így magasztallak égnek és földnek.
El-eltűnődik lehunyt szemhéjad alatt
magányos lovasod; elvágtatok tőled, megállok,
visszatérek, titkos erőid finom lepke-lüktetések,
vérköreimben reszketek érted.
E boldog pillanatomban jobban szeretlek,
mint tegnap, jobban szeress te is,
mert minden elromlik az ég alatt,
körülöttünk ravaszság és gyűlölet tombol,
egyedül a szeretetünk maradandó.
Meddig lehetünk még e tiszta magaslaton?
Légy velünk sokáig, Élet, forrásunk vagy,
ölelő karunkban csillogsz. 
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Éden kert ben

Éden ker ted be, Is te nem,
mi kor Éva meg ér ke zett ve led
és kör be ve zet te lek ben ne te ket,
ámu lat ba es tem az ő szép sé ge
és a te jó sá gos ha tal mad lát tán.
Bu ja ti sza fá im, óri á si fenyőim,
te re bé lyes dió fám,
min den ta vas  szal ró zsa szín be öl tö zött
man du lám,
al ma fám, kör tém, ter mő szőlőlugasom,
hét ka masz fenyőm is
a te ne ved zeng te.
Má mo ros fűszernövényeim,
meggy fá im égi ru há ban,
ba rac kok fi nom li lá ban,
szil va fa lá nyok tal pig fe hér ben,
ahogy a ru há juk le dob ták
pi pacs vi rá gos láz ban ég tem
jáz mi nok, ró zsák, trom bi ta vi rág ok
bol dog kö ré ben.
Min den élő té ged di csért
Teremtő Is te nem,
az első as  szonyt, remekműved.
A tel jes Éden kert
a lá ba előtt he vert,
sze re lem re lob bant lel kem fény ben ün ne pelt.
– Sze re tem Évát, Is te nem,
te remt mé nye id kö zül őt add ne kem,
hogy  őbenne még job ban sze res se lek.
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A sze re lem erőterében

Éle tünk sok kis moz za na tá ból
ahogy képekből ös  sze ál lí ta lak,
Ál mom, Fi a tal Ked ve sem,
resz ket ve nyí ló ró zsa bim bóm,
e su ho gó vil la mo son
úgy te me tem kép ze le tem be
– ki nyílt blú zod ba ma gam –
ahogy mezőiden, he gye i den
va dul és sze mér met len
sze ret tem vol na húsz éve sen.
Szom jú sá gom for rá sa,
va ló ság és álom ha tá rán
őrt ál ló an gya lom,
test ben és lé lek ben reszkető
erős fe ke te pa ri pám,
csó kod ban és sze med ben,
min den sejt je id ben élem:
át su gár zol raj tam
s a bol dog ság erőterében
fény ben és azúr ban
re pít min ket a sze rel med,
Sze rel mem.
Ki csit még hi tet len ked ve,
de egy más nak ki nyíl tan,
tel jes öröm re ké szen
el hagy juk a sö tét sé get.
Ho gyan is kö ze led tem hoz zád,
fi a tal sá god, szép sé ged tü zé hez?
Lel kem ben daj kál ta lak,
meg-meg áll va néz te lek,
mint leg szebb ál mo mat.
Elsüllyesztő sár fe lett
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le beg tél, iz ga tó kép ze let:
ismerős e szom jú ság –
és lá tom fényből ki bom ló ar co dat:
„Ki adó a lel kem” –
„Enyém is ki adó” – fe lel tem,
de csak ma gam ban mond tam:
is mer lek va la hon nan!
Anyám ar cát lát tam és lá tom
ar cod ban, sze med ben;
el lak hat nál in gyen
há zam ban, szí vem ben,
légy a fe le sé gem hol to mig,
ne kell jen már egye dül
he ge dül ni leg be lül, csa pód va
com bok tól com bo kig.
Add, hogy ve led él jek, hal jak,
ve led ma rad jak, ve led sza kad jak
ki majd e térből, s ne fél jek so ha.
Túl so kat fél az em ber egye dül.
A csi kor gó úton egye nes és gör be
fé nyek su han tak ve lünk
ezer tü kör ben
ap ró ra tö re dez ve,
mint ve szély ben a lé lek.
S hall gat tam és be szél tem,
érez zem mit ér zek
s mit lát tam meg ben ned
sor sod kö ze lé ben;
a Krisz tus-ke reszt előtt,
fekete kon tyod dal,
zöld sze med del,
égő aj kad dal,
su dár ter me ted del,
elölről-hátulról meg néz te lek,
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mint a lo vat.
Ab ban a fur csa pil la nat ban
szin te szé gyen kez ve mond tad:
„Eb ben a kor ban...”
még ha ja don vagy.
De va la ki re vár va vársz
és vársz még.
Hol áll tál, hol le tér del tél
a Meg fe szí tett elé sze re le mért.
S mint ha még azt is mond tad vol na,
„min den csak jelenés…” Nézd csak ,
szá rad nak és ro had nak a temetőbe
ös  sze hor dott ko szo rúk, vi rá gok,
ki múl nak az emlékezetből
em be rek, sze rel mek, kul tú rák, vi lá gok,
és „…minden csak jelenés…”
Az örök Is ten re vá rok.
Hi he tet len
men  nyi re meg ijed tem,
bár iga zat mond tál.
Szép sé ged ben bo ká dig ra gyog tál.
Szom jas tes tem ben-lel kem ben
ma gas ra lob ban tak a lá zak,
mert akit ben ned lát tam,
ér te sem mit se té to váz tam.
A te li hold alatt
ha jad ba búj tam, il la tod ba,
fe jem mel vál lad ra hull va
re meg ve si mo gat ta lak.
És gyűltek a né pek
kö rü löt tünk egy re töb ben,
a ke reszt kö rül fo rog va
áhí tat tal és kö zöny ben
mint ha csak min ket néz tek vol na,
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mint ha nem is vet ték vol na ész re,
hogy hos  szú csó kunk ban ös  sze forr va
vá gyott sor su kat lát ják.
Fél tem tőled és ma gam tól is
re meg ve fél tem.
De hi he tet len
mi re ké pes a test re és lé lek re
éhező, szom ja zó em ber.
Meg ré sze gül ve a vágy ban
áll va si mo gat ta lak,
te is át ad tad ma gad a vég te len nek,
las san, fi no man si mo gat tál,
vál lam ra bo rul va
sut tog tad fü lem be:
„Nézz a ke reszt re!”
S mint mi kor a vis  sza foj tott élet
sír va-re meg ve, rob ban va
sza ba dul, úgy ölel tél ma gad ba
az Úr szí ne előtt, va dul;
„Ke gye lem”, li heg ted szin te,
„a bűneimért!” – „Má ria
sze ret nék len ni, tisz ta,
mint Szűz Má ria!”
Sí rá sod ban és gyö nyö röd ben
fel ol dód tam ben ned,
gát lás ta la nul sír tam én is
a bol dog sze re le mért.
A ke reszt kö rül ek kor
az Is ten még vis  sza fojt va –
de lé lek ben már min den em ber ben
nyíl tan zo ko gott ve lünk ugyan ezért.
Ahogy fel ocsúd tam
e va ló ság ból és lá to más ból,
azt gon dol tam, a so ka ság gal együtt
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va la mit most meg ér tet tünk.
Az óta lá zak ban lán go lok ér ted.
S ahogy az ételt
ös  sze tett kéz zel
sze re tem ve led meg kö szön ni,
úgy kö szö nöm sze rel me det.
Ra jon gok ér ted, vál lam ra haj ló
egész nél egé szebb Lé lek,
ágya mon te gyönyörű
mez te len, szent sé ges Test.
Sze ret lek.
Ahogy azok sze ret nek, akik sze ret ni
va ló ban mer nek.
Bontsd ki hát hos  szú ha jad,
bontsd ki, Ga lam bom,
bontsd ki, Je gye sem,
tes ted és lel ked
tes te mért, lel ke mért
bontsd ki ne kem.
Bo rulj a vál lam ra, mint a nap,
mint a meg ál ló ban teg nap es te,
és csó kold a szám ra hos  szan
pá rat lan pu ha, pá ros csó ko dat.
Omolj el ágya mon
szép hos  szú com bod dal,
néz lek és cso dál lak,
csó ko lom bo ká dat,
csó ko lom a com bod,
csó ko lom a ha sad
és il la tos nya kad,
szá dat és a mel led,
nyí ló bim bó i dat,
min den ség ka pu ja
kétszárnyra ki tár va,
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ölel lek és ölelsz
tün dé ri bo szor kány
mel lem mel led hal mán,
mell ka som bo zont ján
ci ró gass ke zed del, ha jad dal,
csó kol gass, ne add fel,
s ha jön az én fe ke te pa ri pám,
az utol só éj jel,
itt légy és itt ma radj
még a csil la gok alatt.
És dőlj a vál lam ra majd
fe ke te kon tyod dal,
ismerős égi szép mo sol  lyal,
te vagy és te ma radsz an gya lom,
mu tasd az utat uj jad dal föl fe lé,
és rúg tass csak el gyor san ve lem
en nél is bol do gabb te rek re
su ho gó szár nya don.
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Éva csók ja

Teremtőm aka ra tá ból
pártalan vá gya ko zá som ban
ál mom ban ért a szá mon
az első as  szony pá rat lan pu ha csók ja.
Ker tem arany fé nyé ben
ránk mo soly gott ak kor az Is ten.
Iri gyel tek a Föld, a Víz, a Fény an gya lai
va la men  nyi en, a nö vé nyek és a ma da rak mind.
El ámul tam Éva csók já tól, szépségétől,
tes te for ró sá gá tól, az éde ni csend ben csak az ő
meg az én vé rem zú gott
egy más ba fo nó dó ga la xi sunk ban.
Ve lünk volt egé szen haj na lig,
és ve lünk is ma radt az Is ten.
Éva hang já ban, sok kis nyü szí té sé ben,
vál la mon kis ku tya-li he gé sé ben, fe ke te ha já ban,
tes te újabb és újabb rán du lá sá ban,
sze me íri szé ben
napkeltétől nap le men té ig
a rengő ten ger vég te len jé ben
hul lám zott ve lem az ő ha jó ja.
Ölelő kék kör ben fény lünk az óta
lenyűgözve az öröm tel jes sé gé ben.
A min den ség ré sze ge se let tem Éva csók ja i tól.
Tes te és lel ke éh sé gem nö vel te,
jó illatú ned vé vel aj ka mon
nem ké tel ked tem to vább a sze rel mé ben,
egy re mé lyebb re ha tol tam vib rá ló tes té be,
s szét ol vad tam ben ne, édes Is tenem!
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Éva arca

Szép az én kedvesem arca, mert én szépnek látom.
Valóban szép, mint selyemréten hullámzó ámulat és álom.
Az ő arca elé csöndesen úgy fekszem ki szégyentelen hanyatt,
ahogy Budapest főterén dobtam volna szét a lábamat
fiatalon, messzi falumból épphogy megérkeztem:
 – Szeress, város, szeressetek, ti nők,
egyétek a testem, igyátok fénylő sugaraimat! –
Igazi válasz nem érkezett soha, így lett a testem
és lelkem mostoha vágyak kikötője, hányódó álmok fárosza,
majd ővele őérte remegő remény,
hogy újra eltaláljon hozzám, lakjon végtelenül bennem,
mint a fény fénye, általa vagyok én, kezdettől fogva várom,
boldogságra rendeztem be érte a szobám,
tiszta lepedőt, párnát, paplant húztam,
vártalak, izgató élet, valóság, álom, dallam,
göndör és erős éj-haját ha csak megsimogathattam
újra és újra megtelt öregedő csuprom mézzel.
Nyakának olajtól illatos bársonyát sóvárogva érzem,
őérte lobban a vérem, ha egy kicsit is megérinthetem,
könnyen felejtem bánatom s az undok gyerekkori ragályt –
nem a Teremtő ejtett rajta hibát, fiatal bőrét ótvar marta szét,
foltos maradt az Éva-arc, elkapart gödrös-foltos,
mégis királynő ragyog e drága bőrön át,
nagy szeme zöldjéből a természet nyugalma árad,
lelke mélyéből izgató sugárzás,
az édes, dús ajak rezzenő érintése a számon
ős-tudás, szétizzik bennem, remegve szikrázik érte a vérem,
ó hogy elverte házamtól a többi nőt!
s lett boldogságom és szabadságom foglára egyedül ő.
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Tavaszító

Szá raz föl dön ég ben jár tam,
meg ál mod ta lak.
Szá raz föld ben re mény ség ben
szun  nyad tam so kat.
Té len-nyá ron tőled vár tam
éb re dé se met,
bol dog sá go mat.
Tük röm vol tál, szép sé gem vagy,
ben nem lás sa lak,
su ga rak kal
nagyvödrömből
hús vét kor is meg lo csol ja lak.
Ég an gya la vagy,
vár va vá rom má ju si
meg jú ni u si zá po ra i mat.
Zá po ro zó esőcseppem vagy.
Ud va rom ban egyet le nem
ezer szer is bu bo ré kom vagy.
Szétgyöngyöző bá na tom
és fel cso bo gó örö möm is vagy.
Zá po rozz rám, tavaszítóm,
önts el en gem, kü szö bö mön át
azon nal rám csapj!
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Tor zul lel kem

Tor zul lel kem hi á nyod ban, Sze re lem,
hol vagy erőm, ho vá let tél, Is te nem!

Meg ön tö zöm vi rá ga id, al ko nyul,
ki csit kön  nyebb, el mém már-már el bo rult.

Rossz va gyok, lám, ki hal nék e vi lág ból,
bá na tom tól, ter mé ket len vi ták tól.

El buj dos tam, nem lá tok a szé gyen től,
nin csen hí rem Is ten ről, se em ber ről.

Ki te het ne jót e föl dön, va la mit,
a gyű lö let mi e lőtt még el va kít.

Nem te he tek so ha mást, csak sze re tek.
Még ak kor is, ha meg fe szí te nek.
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Sze re lem vi rág
 

Bel ső ab la kom ban nyí lik
a sze re lem vi rág,
csend ben ra gyog nak
fe hér szir mok, bi bék. 
Ma nél kü led száll fel ve lem
a szo bám, sö tét van itt, 
s e mély sö tét ben
nagy zöld le ve lek ha jol nak
en ge dé ke nyen, pu hán,
két ka rod és com bod.
Búj tass el, te jó, te lágy 
vi rág, sze re lem vi rág. 
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Me ren gés

Istenkereső út ja i mon,
amen  nyi még hát ra van,
né ha már-már úgy gon do lom,
in kább el ha gyom ma gam.

Őszi ker tem bok ra in
tisz tán lá tom, szín re szín
a ma ró ké tely s a könnyű hit
egy más ba go moly gó fod ra it.

Jó lesz a re mény is új ra;
szü le té sem óta hit tem,
a las san her va dó sem min át
egy szer meg szó lít az Is ten.

Ha majd fe hér be öl tö zöm,
s nem kell vá gya koz ni már:
Öleld át a vál la mat,
s hagyj egy ki csit még ide át.
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A lát ha tat lan lát ha tó hoz

A lát ha tat lan lát ha tót
te va ló ban szem mel lát ha tó vá tet ted.
Erős vagy, és nem vagy ki szol gál ta tott
vál to zó tes ted ben, örök lel ked ben.

Hol szép sé gek és jó sá gok mö gé
rejtőzködsz, fény be és vi rág ba,
majd a mu lan dó ság csen des örö mét
öl töd ma gad ra lom bos őszi fák ban,

azu tán las san vetkőzve a ha lál
fe hér ál ar cát eme led ma gad elé,
el-el csil logsz a vég te len hó ban,
el va kul sze mem ter mé sze ted lé nye gén,

s hi szem, te vagy egye dül tisz tán lá tó,
én pe dig min de nütt té ged lát lak,
szí ve met las san ki tá rom előtted,
mert jó itt len ni és jó hin ni,
hogy en nél is jobb lesz ott ná lad.
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Az öregedő szerelem

Lehet még veled pár évem, Évám,
sokszor le kell hajolnunk palántáinkért,
nincs más megoldás – öregszem, nézz rám! –
befektetni e földi paradicsomba 
legyen elég annyi, hogy megéljünk.

Betakarítjuk a termést, s talán este
lesz egy kis idő leülni velem szembe,
asztalhoz, ágy szélére, megtudni
újra a legfontosabbat: szeretsz-e
még fiatal párom tiszta szerelemmel?

Elnyúlva égi és földi tisztáson
bilincstelen érted rezzen
sóvárgó lelkem; te vagy nekem, nincs más.
Miért s kiért is szeretné az Isten
a kertjében munkára jelölt munkást?

Mert az ő almájában ős-halált ettünk,
a Tilalomfa görnyesztő sugarában
úgy legyen hát, ahogy van. Örökké 
dolgoznunk kell. 
S hogy időnap előtt el ne vesszünk, 
a halál halálán túl is muszáj szeretnünk.
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Hold töl te a ker tem ben

Ve lem egy el kép zelt alak van
nem tu dom hány fé le alak ban.
In nen a ház végéből néz ve
es te a cse resz nye fa lomb ja
föl ma ga so dott az ég re
s a Hol dat álom ba rin gat ta.
Jobb ról és a bal ról az ár nyak
vi gyáz va láb ujj hegy re áll tak,
ámu la tot raj zol tak or cám ra
s át ad tak en gem a cso dá nak.
– Éj jel is nap fén  nyel ját szik!
szólt, akin bo gár ka má szik
s fü lem re cse resz nyét pin gált.
S aki a szép sé get meg ál lí tot ta
és bukfencező fin tor ral sóz ta,
a sok-sok le vél lel, gyü mölc  csel,
ár nyak kal-fé nyek kel csön des fá ról
ba rá ti han gon mond ta: Tölt sek?
Igyál ve lem ma es te egy po hár
vö rös bort, akár itt fönn, vagy ot tan.
S két kris tály po hár csil lant
a hol das cse resz nye fa-lomb ban. 
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Őrangyalok

Tit kol ják előlem ar cu kat,
de lá tom a lel kü ket még is.
Jut ne kik bőven bá nat és fény is.

Az ő sze rel mük a vég te len élet
csönd jé nek for rá sá nál fa kad.
Vég hez vi szik, Jó ság, a pa ran cso dat.

Fe jü ket tér dük re hajt va vár nak.
Szár nyuk újabb szár nya lás ra nyit va.
Kül de té sük a Teremtő biz to sít ja.

Föld ben, víz ben, tűzben, levegőben
élet sze rel mem mel és me lan kó li ám mal
én is rá juk va gyok bíz va.

Gyötrelemből van nak és lá to más ból:
– Ho gyan ment se nek meg min ket
a Go nosz tól s az örök ha lál tól?
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Az öröm éne ke

A lét ma gá nyá ba zár va
még nap kel te előtt
térd re eresz ked tem ér ted
ker tem fái és vi rá gai közt:
Ne hagyj ma gam ra!
Ne ked éne ke lem
az elérhető öröm éne két.
A te rem tés érin tett je vagy.
Nem lesz jó ne künk,
ha a vágy csak vágy,
űr és fe lej tés ma rad.
Sze re tem ar co dat,
vi rág zó, ter mő fá i mat,
hűséges nö vé nye i met,
ci ká zó ma da ra i mat.
Sze ret lek lát ni mez te len.
Haj longsz ve te mé nye sem
ter mő so ra i ban,
két szép bicegő mel led
er re meg ar ra bé get,
dú do lom vi rág zá so dat,
két ke mény bim bód
dú san bar nál ló du do rát,
sejt je im bizsergő ze né jét,
új ra meg új ra a be tel je sü lést.
Kincs hal ma zom, vi rág zó arany bok rom,
gye rek ko ri tehenkém moz du la tát
leb ben ti elém
gyön géd oda adá sod s sze rel mem buz gó éne ke:
Hí me sünk las sú mél tó ság gal
ahogy térd re eresz ked ve
drá ga tes tét a szal má ra le tet te,
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úgy dőlsz le elém
két al só ka rod pár ná já ra
döc cen ve-dőlve, érett sze rel me sem.
Az ada ko zás gyö nyö re él tet,
büsz ke fe jed le haj tod ér tem,
sze ret lek, akár az ágyon, akár a gye pen,
ahogy csak sze ret ni le het.

Szép sé ges mez te len test és lé lek!
Szal má ról emel ked tél fel
s én is szal má ról emel ked tem hoz zád.
Min den ho gyan jó sze ret ni té ged,
él ni és hal ni ér ted,
de a hűség szal má ján leg jobb és leg szebb.
Ne ked daj ká lom szí vem ben
Hí me sem him nu szát,
ve lem ébredő Álom,
ab la kom reg ge li fé nyé ben lá tom
teremtő Is te nem su ga ras mo so lyát,
szív do bog ta tó an szív for ma fe ne ke den.
Ra gyo gó iz ga lom, ti tok,
előttem fen nen hord ha tod,
cso bo gó örö münk erőterében
el érem ve led bol dog sá go mat.

Sze re tem tel jes lé nyed,
jó sá go dat, ár nya la ta i dat,
sze ret lek, mint a fi ad.
Sor sod be te ge vagy.
Meg haj tom tér dem a tel jes ség fe lé:
csak egy ki csit vi het ném ke resz te det!

Ad hat-e va la mit még
sze rel münk raj zá hoz
rím, rit mus, lí rai kép,
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mi kor a te kar csú de re kad,
erős és hos  szú com bod,
elkerekedő sze med és aj kad,
min den moz du la tod idé zi
a tö ké le tes működést:
a lé te zés el rin gó da lát,
a ter mé sze tes öröm éne két.

Ve led ké szen van min den
s meg en ge di az Is ten,
hogy hoz zám add ma gad,
hogy meg is merd és meg is mer jem
ma ga mat ben ned és ál ta lad.

Vá laszt ha tod és te he ted
a jót és a ros  szat sza ba don,
te dön töd el, mi vé lesz ke ze den
az éle ted, sze retsz-e, nem sze retsz-e.

Ka nyar gá sa ink az ég fe lé s a föld fe lé
las san el pi heg nek; el csön de sed he tünk.
For rá sa ink el cso bog nak, pa tak ja ink
a hegy ol da lon mes  sze fut nak,
meg áll ha tunk.

Nyel vünk is sze lí dül,
ge rin cünk nem re cseg,
bé ké sen al ha tunk,
mint any juk szí vén jól la kott gye re kek.

Föl emel te lek, ki nyílt vi rá gom,
te is emel tél en gem, Ál mom,
le begj hát ve lem, an gya li tehenkém.
El szen de rül ve lünk a szó és az ér zés,
jó éj sza kát, alud junk ös  sze búj va.
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Vál la lás és szem be sze gü lés

Az nem le het, hogy gyön gébb az én sze rel mem
e ha lál-vi lág nál, mely té ged gyil kos kéj jel
     sár ba ta po sott.
Uj jal mu to gat rád a nép, sa ját rom lott sá gát fe lejt ve,
s ta szít va min ket mé lyebb nél mé lyebb pusz tu lás ba.

Men  nyi re sze ret te lek, de nem jól! S men  nyit 
     va cog tam mi at tad,
hogy már megint ös  sze es tél a sar kon éhe sen, be te gen.
El szi ré ná zott ve led a mentő, mint aki ég be száll na,
me ne kül tem tőled, nem akar tam po kol ra men ni ér ted;

szé gyell te lek, sze gény! Der med ten szemlélődtem
a kék-fe hér rend rab sá gá ban, meg der medt si koly,
     te he tet len.
Le mond tam ró lad ezer szer, és vis  sza sír ta lak 
     ezer egy szer;
ma ga mat saj nál tam ben ned, s kí vü led is ma ga mért
     ri mán kod tam,

fél ve, hogy nem lát ha tom töb bé tö ké le tes tes ted 
     tö ké le tes rész le te it,
jó íze id, vi ga szom for rá sát, be lém ivó dott gyön géd
     mo so lyod
nem ra gyog rám töb bé. Kép te len va gyok el vi sel ni, 
     el pusz tu lok,
ki et len mezőmben szét hor da nak pó kok, han gyák, 
     ro va rok.

Bűnöm, ha nél kü led enyé szek. Egy re ne he zeb ben 
     vi se lem ma ga mat, 
nem té ged, hi szen te vagy a szép ség, fi a tal ság,
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királynőm vagy, sze gé nyen is, és még sem irán tad gyúlt   
                          ben nem a rész vét, 
ma ga mat ve tet tem meg, saj nál va el mú lá so mat.

Mi tör tén he tett, hogy ily mé lyen el rom lot tam én is?
Ti tok ban sze ret get te lek vol na, meg ta gad va té ged.
Körmeimről ké je sen nya lo gat tam a vért, te azt is
meg en ged ted, hagy tad, sze re lem ben ön ma gad 
     föl tét len ad tad.

Épp hogy moc can a tes ted, perzselő lán god árad el
     raj tam,
tes tem ben, lel kem ben lo bogsz, lán go lok ér ted, 
     ki nyílt vi rág,
tu dom, mit ta nul tam tőled, iz zó sze re lem lá nya, 
     men  nyi re sze ret lek,
tu dom, hogy enyém vagy, egye dül ve led felejthető
     e ke ser ves vi lág.
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Eljárt hozzám létvégeken

Eljárt hozzám halála előtt 
létvégeken szerelmeskedni, 
be-bejárt hozzám főzni, enni. 
Én hetven múltam, ő fiatal. 
De mióta a lelke léket kapott, 
a létet siratják pucér szívén 
mániás meztelen dalok. 
Dúdolva járkál, már nem is keres, 
nem kap munkát sehol, 
nem versenyezhet ötven felett 
senkivel,  fiával együtt éhezik. 
Nem tudom, mit esznek öt napig,
 amikor nincsenek itt. 
Gyötör, hogy rosszat gondolok róla, 
s rám szól a Szűz Mária is: 
annyi aprót se adtál neki, 
hogy az utolsó vacsorán 
legalább jóságos fiát 
tudná jó kedvre deríteni. 
Szégyelltem volna kérdezgetni: 
jobb sorsotokra felelet nincs? 
S az Istent fogtam perbe, 
de úgy se jutottam semmire. 
Magamban őrjöngök, mint ő, 
a világ mögött szégyenkező, 
s kérdőre vonva egymást a padon: 
– Uram, mindezt még meddig hagyod? 
– És te meddig hagyod? – –
A teljesség igényét hoztad létre bennem, 
szelíd és őrült szerelmemet. S cserébe ő 
főztje nagyobbik részét itt hagyja nekem?
Olyan lett, mint a költő anyja:
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kis lábaskában hazahozta
kegyelmeséktől vacsoráját.
Sehogy se menthetem magam, 
szégyenem okában az isten is
bűnrészes, amilyen én vagyok. 
Vallatásomnál miért nem rúgja szét 
romlott szívem sokkal szaporábban? 
Bevallom  neki minden szerelmemet,
s hogy túltesz ő a legőrültebbeken, 
hűséges hozzám életre, halálra,
ígértem neki, hogy majd elveszem.
Azt is az ő törékeny zöld szeméből
olvastam ki, miért lehetetlenül 
el a jó szándék már  legbelül: 
Hiába nyílik sok tarka virág a parton, 
hiába világítjuk ki a temetőket, 
olcsó közmunkásait az állam 
küldheti majálisra, halottak napjára 
virágot szedni,  varázsolhatjuk őket
proletár-lányokból csodavirágokká –
vallatónk, a szadista jelen
széles válla felett láttunk már 
mifelénk elmúlt jövendőket. 
Idealizáltam én is a szerelmesem, 
szobrát szavakból Pygmalionként faragtam 
s öleltem boldog-szakadatlan, 
naponta mégis széthasadtam 
térdeplő lovagra s átkozódó parasztra. 
Mert lehetetlen kibírni e valóságot. 
És lehetetlen kibírni az idealizmusomat. 
Szegény hazák, szegény hazánk! 
Ahogy feszíttetik keresztre 
látomásomban a valóságom, 
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Capuától Rómáig a rabszolga nép, 
s szemérmünk a rongyunk alól kilóg, 
elámulok egy pillanatra még,
mert újra látom bejárónőm
fájdalomban tágra nyílt szemét
egy másik világért csillanó drágakövekkel.
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Vád be széd

 100.000 alkoholbeteg van hazánkban. 
 – Hogyan jutottunk idáig?
     Mária Rádió 

Mért nem ma radt ar cod fenn a fény ben,
mért kel lett ne ked ide szü let ni?
Le haj tott fej jel szo mo rú ság ba dűl ve
bol dog akar tál len ni e vak sö tét ben?

Ho vá tű nik e föld ről az em ber, hol van?
Te ön tu dat lan ré szeg, majd nem hol tan
ta lál tak rád a kö zös klo tyó ban.
Mint akit az Is ten is el ha gyott,
bor-sö té ten fény lett öled be hul lott hom lo kod.

Bol dog ta lan má mor ba vesz ve 
mi vé lett büsz ke-szép fe jed!
Nem hogy nem tud tál en gem, 
„a sze gényt”, föl emel ni, 
ös  sze rogy tál az ut ca sar kon,
s be zu han tál, Ide á lom, a ka pu alj ba.

So ká ig dé del get ted, ti tok ban szőt ted
csa lád ról sze rel mi ál mo dat,
s sze med ben a re mény ki hűlt.
Hi á nya id ba, fo hász ko dá sa id ba
ki tud ja, hány szor pusz tul tál be le
– – most itt, teg nap más hol.

Mi ó ta el té ko zol tad Is tent,
ös  sze rug do sot tak gyer me ke,
hi ted, erőd, ön ma gad árul tad el.  
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Ho vá ke rül het any já tól
a gyer mek, ho vá az em be ri vágy tól,
mi kor el vész a tar tás, 
s dol goz ni se, él ni se akarsz.

El hasz nált zseb ken dő a re mény.
WC-be búj tál sír va, ful do kol va,
mind egy, hogy le ron gyo ló dott
vagy túl zó vá gyak
rogyasztottak em ber alat ti sár ba.
Alig bi ce gő szí ved ön saj ná la tá ba 
hull va már csak re beg ni tud tad,
hogy té ged sen ki sem sze ret.

Te sem tudsz sze ret ni már,
cél sze rű sze gény, meg vet az új pol gár, 
hogy nem tudsz gyű löl ni sem, 
se ös  sze fog ni sen ki vel, csak a po hár 
só vá rog ér ted éle ted rom ja i nál 
s te a po há rért; 

ha nem al kal maz kodsz
e vi lág hoz, a vi lág át lép raj tad,
el megy, ma gad ra hagy.
Áll hatsz egye ne sen, el zu han hatsz
ré sze gen, ha nem haj tasz hasz not sen ki nek,
csend ben hagy nak, hogy be le halj!

A fa la kon tor zult ár nyak 
tö röt ten in ga nak, 
egy sö tét alak
sá padt ne on fény ben pú de re zi 
a hos  szú-hos  szú út ra
ko rán meg sár gult ar co dat.
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Mi ó ta te met lek én is! Me ne kül tem, 
hogy rád se né zek töb bet.
Ne nyíl jon ri adt sze med ből
éle tem re döb ben tő igé zet:
        „vál lald sor so mat!”
Nem tud lak fel emel ni én sem. 
Rád ron tom in kább a szem fe dőd,
szí ned előtt be vá gom az aj tót,
s ré mül ten el fu tok elő led.
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Lé lek ron tók mocs ká ban is

Lé lek ron tók mocs ká ban is
ma radj te olyan tisz ta még,
ami lyen nek kép ze let ben lát ta lak.
Sze rel med del su gá rozz csak át,
s a tisz ta sá gom su gá roz zam rád
lé lek ron tók mocs ká ban is.
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Hí vo ga tó

Haj lé kony ge rin ce den csil lo gó csepp re meg,
kes keny vál la don szét om lik ha jad,
il la tod ban he gyi szé nát for ga tok,
más nőt ma sem érin tett pa raszt.
Erdők lo bog nak égő tes te dért ben nem,
sűrű feny ve sek tisz tít ják tüdőm,
nagy lép tek kel já rom a föl dem,
sze ret lek, pa csir tás mezőm.
Emel kedsz, ma da ram, emel ke dem.
Fe jem búb já ig bi zser gek ér ted,
ölel lek szé na bog lyák tö vén,
ten ger zöld sze med pá rás lá to más,
iz ga tó tit kod ha meg fej te ném,
új és még újabb tit ka id rak nád ki elém.

Nem kell már les ni-vár ni a sza bad sá got,
itt vagy te ne kem, nem kell meg hal ni ér ted,
te vagy a sza bad ság
bűnösként vagy szent ként
az éle tem ve led sza ba don élem és éne ke lem.

Nin cse nek ha mis kás szí nei sza va im nak,
van égig érő mezőm, csil la gos pa lo tám,
nem hú zó dom meg sze lí den egy egér lyuk ban.
Só vá rog jam szűz pi pa csok pi ro sát?
Egy se volt szűz, se agg, se óvo dás,
mind csak mí mel te, hogy sze ret.

Bon to gas sam to vább ró zsá im szir ma it,
ta po gas sak bugyiszín vi rá go kat?
Szi ma tol jak hir te len sült hú so kat
olt ha tat la nul, vér re szom ja san?
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Ó én esendő em be ri ál lat!
Fus sak még, mint a nyúl, az iga zi ért,
míg agyon nem lö ve tem
egy va dás  szal ma gam?

Lóg jon ki a nyel vem, mint an  nyi hü lyéé,
bú song jak, hogy el fogy a ma gyar?
Föl ne vel tem úgy-ahogy hár mat
s te vagy itt ne kem min den gon do la tom ban
örö möm és bá na tom tár sa,
oly kor oly kö zel, mint e po hár,
csó ko lom a szád, Sze rel me sem.

Belőled er dei sza mó ca il la ta árad,
bo kád ból va dak szök ken nek vál la mon át,
fuss tőlem el, most meg fuss ölelő ka rom ba,
igéző igém, szí vem be cso ma gol va.
Ölel jük át a cse resz nye fát,
te téz zük jó sá gunk ere jét,
te rít sük ki gyö nyö rünk a nap ra,
sze ress és sze ret lek,
de meg hal ni még ez se elég.
Szü le té sed óta vár tál?
Szü le té sem óta vár ta lak.

Vi rá gozz vi rá gom,
ne kem il la toz zál,
ne kem har ma toz zál,
ne kó bo rolj el mes  szi re az erdőn,
ha gom bát szed ni mész
gye re ha za a ma gad örö mi re,
ha el vesz nél, en gem vesz te nél el,
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ket ten va gyunk e vi lá gon, te meg én,
lé tünk má sé hoz ha son lít ha tat lan.

Teremtőnk fé nye ra gyog szememből sze med be,
add a ke zed, jár juk be pa ra di cso mi pa lo tán kat új ra,
nincs több te rünk, nincs több időnk,
éle tünk él ni csak itt le het.
Ve led ül tet tem, ve led ve tet tem, aras sunk együtt,
légy ve lem és ker tem vi rá ga i val bol dog.
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Időm mú lá sa

Mo tyog va jár
az óra kör be,
időm hul lat ja
las sú lomb ját,
szét hord ja szél
a per ce im,
s a tér sar ká ba
ha lom ba
söp ri majd.
Eső pe reg alá,
trá gyá vá mos sa
szer ve im,
a sár nak vis  sza
így adom
örök ha szon ra
só i mat.
Fö löt tem gyön ge
fű zi zeg,
don gó ke ring,
te hén le gel.
Őrizze a fi am
és bo csás sa meg,
hogy egy üveg
tin tá ért
el ad tam őt.
Is te nem,
te meg csak
tedd a dol go dat. 
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Az légy, aki gyer mek nek vol tál

Az légy, aki gyer mek nek vol tál,
s ha szí ved be fész ket ver a sze re tet ál ma,
légy hű sze rel med hez, s lel ked tisz ta sá ga
lesz bé kéd és nyu gal mad buz gó for rá sa.
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A sza ba du lás irá nya

„A föld, egész né pek és em be rek tö me gei ret te ne tes bün te tés ben 
él nek. És mind ez a fáj da lom, ha lál és rombolás, Szent Va zul sza va i-
val él ve, a „go nosz ürülékétől” bűzlik. A pénz mér ték te len haj szo lá sa 
az ural ko dó né zet. A köz jó szol gá la ta elfelejtődött. Ami kor a tőke 
bál ván  nyá vá lik, és ez ve zér li az em be rek dön té se it, ami kor a pénz 
irán ti mo hó vágy ural ko dik, az rom bol ja a tár sa dal mat, meg bé lyeg zi 
és rab szol gá vá te szi a fér fi a kat és nőket, rom bol ja a test vé ri sé get, egy-
más el len for dít ja az em be re ket, és ahogy vi lá go san lát juk, ve szély be 
so dor ja kö zös ott ho nun kat.”
„Mond juk együtt, szívből: ne le gyen csa lád lak ha tás nél kül; ne le gye-
nek pa rasz tok föld nél kül; ne le gye nek mun ká sok jo gok nél kül; ne 
le gye nek em be rek szuverenitás nél kül; ne le gye nek egyé nek mél tó ság 
nél kül; ne le gye nek gye re kek gyer mek kor nél kül; ne le gye nek fiata-
lok jövő nél kül; ne le gye nek idősek tisz tes öreg kor nél kül! Foly tas sá-
tok a küz del met, és kér lek ti te ket, hogy na gyon vi gyáz za tok Föld 
Anyánk ra. Imád ko zom ér te tek és ve le tek, és ké rem Is tent, a mi 
Atyán kat, hogy áll jon mel lé tek, és áld jon meg ben ne te ket, hogy tölt-
sön el ti te ket sze re tet tel, és véd jen meg uta to kon az ál tal, hogy erőt 
ad nek tek tal pon maradni: ez az erő a re mény, a re mény, amely nem 
okoz csa ló dást.”
      Fe renc pá pa

Es te a fé nyes hold alatt
ön tö zöm a nö vé nye ket.
Jó ság-vá gyam ara nyá ban
itt vagy te is mel let tem.
Egy-egy húr e föl di lan ton,
kü lön-kü lön, még is együtt
szó lunk, zen günk csen de sen.
Jó is ten nel egyez tet ve
éne ked az éne kem:
Sza bad vol tam, úgy szü let tem,
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mint ré gi-ré gi éne künk,
sza bad ság a sze re lem ben.
De a Go nosz győzött raj tam.
Ön ként vál lalt rab sá gom ban
sö tét erők rab ja let tem,
ma ga mat is el vesz tet tem.
Istentől is el ha gyot tan
Go nosz, go nosz szol ga let tem,
vad em ber nek vad as  szo nya,
vad as  szony nak vad em be re,
it tam, et tem, bu jál kod tam,
pusz tu lás ban, göd röm mé lyén
pénzről, vérről, mo hó vág  gyal
ha ta lom ról áb rán doz tam,
al ko hol ba el me rül ve
tes tem-lel kem el ron tot tam.
Most már lá tom, mi vé let tem.
Ön ként vál lalt rab sá gom ból
sor so mat úgy vál la lom,
ma gun kon a go nosz sá got
ural kod ni nem ha gyom.
Tes te men, se lel ke men.
Ve led együtt, nem el le ned.
Se gíts ne kem, sze rel me sem,
test vé rem és küzdőtársam,
vál la lom az éle ted,
vál lald el az éle tem.
S vi gyáz va jó Föld Anyánk ra
ön töz zük a nö vé nye ket
hol nap is a hold alatt.
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A hetvenediken
 

Megkaptam szív alakú
örökzöld szívkoszorúd, Uram.
Szeretetért bomló,
beomlott szívemen
koronaként viselem.
 
Intelmed is megkaptam, Uram.
Már gyöngülő erővel
járom az utam,
de hűen magamhoz, barátaimhoz,
hazámhoz és testvéreimhez.
 
A világegyetem részeként
az én boldogságom az,
hogy amit még tehetek
a nagyobb rész boldogságáért,
megtehessem azt.
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Születésnapomra
 

Anyámmal alszom ma éjszaka,
tegyetek oda, angyalok,
boldog vagyok, hogy megszülettem,
nem is igaz: hetven éve! –
s ha élhetek még egy-két évet
békességben önmagammal
és a kéklő mindenséggel,
bánatomban s örömömben
nem sírok egy csipetet sem,
csak anyám szívén alhassak el.
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Papírra dőlt ceruzám
 

Papírra dőlt
ceruzám

még ne havazd be
csönd,

egy mozdulat
kellene még
a cél előtt,
el ne ess

velem Uram
Istenem, segíts

föl
ha elesnék megint,

adj erőt,
meglódíthatnád

egy kicsit
jobban

a szívemet is,
doboljon,

verje a szeretet
örömét
utamon
teérted,

az igazságért,
az életért,

vihessem még,
mit vinnem kell,

bizalommal, könnyedén.
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Adventi vers

Adventi sötétségemben
Köszönöm, hogy várhatlak.
Várakozásom vagy,
meg nem írt versem,
gyöngyként hordozlak szívemben,
megérlellek szeretetemben,
dajkállak énekemben.
 
Anyád ajándéka vagy,
nipp-angyalom, kislányom,
szeretőm és barátom,
mosolyod fényében hintázom,
olyan nincs, hogy nem vagy!
 
Verőfényem vagy és villódzásom,
csapongó lelkem,
lepke-gyönyörben
meg-megálló lepke-szenvedésem,
örömkiáltásom, füttyös mezőségem,
tisztaságom, hófehérségem,
lágy hegyvidékem, drága völgyem,
szőkén elomló folyóm,
 
oltárom főhelyén lantos angyalom,
pazar hajasbabám,
bűvölő csillagos éjszakám,
bomló szívverésem, ölelő barátom,
lemenő napom, őszi alkonyatom,
sóvárgásom vagy, 
gazlepte várromon kis kék virág.
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Karácsony

1.
Csengetnek.
Szívemből
a szívednek.
Eljött mégis
magától:
az angyal,
a kisded,
a karácsony.
Akire vártunk
itt van velünk:
a szívemben,
a szívedben.
Szívemből
a szívednek,
örömünkért
csengetnek.
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Ka rá csony

2.
Fö lém ha jol
anyám, Má ria, apám, Jó zsef,
bölcsőben én a Gyer mek va gyok.
Ben nük a sze re tet ra gyog.
Az ad ven ti csend
csil la got ál mo dott
föl des kis kony hánk ba.

Bé ké sen alusz nak a pász to rok.
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Ha zám hoz, ka rá csony kor

Sok rab sá gunk ban és ke vés sza bad sá gunk ban
meg öre ged tünk, és még is sze re tünk, ha zám.
Mi el me gyünk ma hol nap, de ne ked itt kell ma rad nod
örök re, és vár ni és vár ni év ről év re, 
nap ra nap, min den éj sza kán
kis ded Jé zus ká in kat, sok-sok ma gyar Mes si ást.
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Elküldtem

El küldtem Évát,
és most fáj a szí vem utá na.
Nem vi gasz a vers sem,
bá na tom is hi á ba.

Szé gye nem től ég a fű,
ég a fa, ker tem min den bok ra
e las sú el mú lás ban
hos  szan ha ran goz za:

egye dül halsz meg, Ádám!
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Me rü lé sünk őszi kert ben

So ha sem ra gyog tunk fenn a ma gas fény ben,
ho gyan is tud hat nánk,
mért va gyunk most is szür ke vak sö tét ben.
Ma gá ban nem tud hat sen ki
a sö tét ben se hogy sem fény le ni,
ta lán csak a re mény pró bál ta su ga rát
sze med csil la gá ban raj tad fe lej te ni.
Szál ló por csil lan,
sze mem kön  nye zik, sír nom kel le ne,
meg ke rü löm a föl det, bőgnék,
ha lott anya ki vert gyer me ke,
mert egy ut ca sar kon megint ös  sze es tél,
kór ház ba vitt a mentő,
sürgősségi osz tály, pi ros csí kon vér zünk,
nin csen szá munk ra nemtő;
nem tu dom, mért ju tott ne künk
e nagy-nagy sors ve rés,
évek óta esik, nem áll el,
nya kunk ba cso rog a ro hasz tó szen ve dés,
mint fa lu vé gi háztető,
a sú lyos fáj da lom tól el szu va so dunk,
s az őszi vi har ban várva váratlan
ma gunk ra ro gyunk.
Vár tuk mind ket ten, még se gon dol tuk,
pusz tul ni így fo gunk,
ha lott vi rá gok közt az őszi szür ke ség ben
hol tan ra gyo gunk.
Rozs dás ker tünk ben kí sér tet vagy már,
fé nyes fe ke té ben
ma gad ban ül dö gélsz
az el vesz tett éden hát só szeg le té ben.
Tu dod-e, mért men tél el,
s mi ért hagy tad itt még is ma ga dat,



mért jöt tél-men tél,
s tőled a sze re lem, tu dod-e, mit akart.
E bol dog ta lan ság ban, ott hon ta lan lé lek,
töl töd sor so dat,
fáj dal mak ki ra ka tá ban múladozol
égő te li hold alatt.
Ma gad ban mond tad,
sze rel münk ka pu ját vég leg be zá rom,
ki sem nyi tom töb bé
e bom ló vi rág rom lá son.
Te Éva vol tál, ne ked én Ádám,
hol tan fek szem a föl dön, szá raz tök in dá kon,
ha gyom, sze re lem és ha lál
végsőkig gyö tör jön.
Ar cod fe ke te ke ret ben, lá tom,
egész tes ted del-lel ked del né zel
va la hon nan, ta lán oda át ról.
Mézelő vi rá gok közt ül töd ben enyé szel.
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Sötétből fénybe

Ma gam tól me gyek vis  sza,
me gyek vis  sza ma gam tól.
Már el kép zel tem ak kor is,
hogy ki dob tál a há zad ból.
Sza ba don me gyek vis  sza.
Ha nem me he tek ágy ra,
me gyek majd ágy nél kül,
haj nal ban, hogy meg ne láss,
lo cso lom nö vé nye i met,
gon do zom vi rá ga i mat,
amíg te ágy ban alu szol,
ma gam ban ki csit jaj ga tok,
sí rok né hány csepp har ma tot,
hogy mi lyen is vagy,
mi lyen is va gyok!
Én va gyok vagy te va gyok?
A nö vé nyek nem te het nek
ró lunk, a macs kák sem,
hogy itt la kok vagy ott la kok,
kint va gyok vagy bent va gyok,
ta lá lok-e vi gasz ra ott,
hol sö tét ből fény be il la nok.
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An gyal a ker tem ben

Egy an gyal ge reb lyé zett a ker tem ben,
fe hér ru há ján át tet szett a tes te,
de a lel kem in kább a lel két les te.

Azt mond ják, az an gyal nem fér fi, nem nő,
nem te len szel lem alak, Is ten küld te,
hogy a sok-sok le ve let ös  sze gyűjt se.

Lát tam már őt té len, hó esés ru há ban,
meg hök ken ve néz tem ab la kom mö gül:
ki sepri a ha vat há zam ud va rán? 

Ak kor se szólt, csak dol go zott nyu god tan,
én meg benn a szo bá ban di de reg tem 
ért he tet len nagy ra-gyúlt sze re lem ben.

Meg pró bál tam ma gya ráz ni a dol got:
sze ret az an gyal, mert sze ret az Is ten. 
Ki csit még is jobb lesz, ha ké sőbb visz nek.

Most nyár van, hő ség, ak kor meg hi deg volt,
de min dig hull nak le ve lek a fák ról,
hol vagy most, An gyal, e csúf va ló ság ból. 

Jön az ősz, azt is túl kel le ne él ni,
ha szü net nél kül hull nak a le ve lek.
Na gyon kell ak kor is mét ge reb lyéz ni.

Ha nem lá tom so ha már, fa le vél ként
hul lok el én is, de el jön az an gyal,
el kell hogy jöj jön, még is ge reb lyéz ni.
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Pietász

Anyám se szeretett jobban,
mikor a kisfia voltam.
De ő már elment, messze révül,
te vagy itt nekem, menedékül.
Pietász öledben látom
magamat innen s a túlvilágon.

- 311. és a 319. oldalon levő verset cseréld fel egymással, majd 
illeszd be az Akinek reggelente harmatot szedtem elé a Vállamon az 
idő ledönt c. 8 soros verset, mindent megtalálsz a buborékokban

- és kérlek, ne vedd rossz néven, javítások után ismét számozd végig, 
mert változik az oldalszámozás,

- hátul a fényképem a fülszövegnél nem kellene-e kicsit nagyítani?
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Én már e Paradicsomban 

Én már e Paradicsomban 
messziről nézem 
mi történik itt, 
miként pörögnek pályájukon 
növények, állatok, vizek és madarak, 
halak, vadak és emberek 
s hogyan véreznek el, 
én már e Paradicsomban 
messziről nézlek s közelről látlak 
drága Istenem. 
Fűhöz, fához, virághoz képest 
nem rendít meg már semmi sem, 
én már e Paradicsomban 
minden pillanatban megérinthetem 
szerelmesem, az Életet.
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Bárányfelhős kéklő ingben

Ahogy a szél
az udvarunkból felkapott,
lenn a földön,
fenn az égen
megláttam még hajnalcsillagom,
s azt a szégyent –
gyalázatom égett arcomon.
Fényévekben álldogálva néztem,
messze sír anyám,
apám meg csak hallgat ott
a bánat oldalán.
Sírt az ingem, sírt a gatyám,
sírt a fájdalom,
fel a fénybe,
végtelenből végtelenbe
mintha lelkem rongya lengne,
bárányfelhős kéklő ingben
úgy röpültem szabadság után.
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Fecskék

Nézem az ablakon át a reggeli fényben
fecskék csapongnak, csivognak fészkük előtt.
Megismerem őket, tavaly is velük éltem.
Gyertek csak, őrzöm a házam s nektek a fészket.
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Magyar katedrális

S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
                      Nagy László

(…dolgos nép állít
káromkodásból katedrálist.)

Anyánk ölébe a jó remény hívogat,
mosolygó arcáról bíztatás sugárzik.
Csodálatos vagy te magyar katedrális,
minden katedrálisnál csodálatosabb.
Lombok közt sok falu, Alföld, Dunántúl,
virágzó kertjeink, pompás gyümölcsöseink.
Életed munkáit te is hozzáadtad.
Gyerünk haza, testvér, pihenjünk végleg itt.
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Egry József: Táj fákkal

Tiszta ég keretében aranysárga alkony
lágyul e tájban a fákra.
Az elmúlás fényes pillanatában
nyugszik a Teremtő e harmóniában.
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A kirándulás végén

Kiülni a tengerpartra, mint a Nap,
megállni, még körülnézni, sugarak.
Szép volt, jó volt, kirándultunk egy kicsit.
Áldott légy, csönd, csillagfényben elcsitíts.
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Költői napfogyatkozás
 

Ha fölnézek, ha lenézek 
látok én sok sötétséget, 
látok én sok fényességet. 
Fogy a napom, fogy az élet; 
próbálgatom: amíg élek
oszlatom a sötétséget.
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Egyenesen, mint a lángok 

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. 
(Lukács 12, 49) 

Száraz füvek és ágak lángolnak kertemben, 
kivágott, lenyesett almafáim, akácaim, fenyőim, 
mandulám is lobog, 
remegve reszketek a szárazságban, 
nem tudok ellenállni, 
játszom a tűzzel, égek, lobogok, 
égjek el kígyóval szennyezett kertemben én is, 
megújulhatnál kertem, gazok, száraz füvek, 
recsegve-ropogó ágak 
magasan égre lobognak, ó világméretű sötétség, 
kell még e Paradicsomban tisztítótűz, 
föl az égre, egyenesen, lángolj, 
ez a dolgunk: világot gyújtani a sötétségben, 
lobogj föl még egyszer piros barackfám, 
tündöklő tüzem, oly sok szenny közt 
te vagy mégis a legtisztább, 
jöjjetek angyalok, zengjetek trombiták, 
reszkessek, fázzak, perzselődjek, ne féljek, 
dörömbölj szívem, ma még magadban, 
holnap veletek, villámra támaszkodva őrzöm 
a tüzet, őrzöm a vágyam, 
haljunk meg szerelmes barátaim 
lelkünkben tiszta égi tűzzel, 
egyenesen állva, mint a lángok, 
szívünkben a megújuló
szabadság, szerelem, boldogság akaratával.
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Vállamon az idő ledönt

Fiatalnak éreztem magam,
mikor boldogan voltál velem.
Rogyadozok az öregségtől
nélküled, ifjú szerelmesem.
Vállamon az idő, mint a föld,
ledönt utánad, ha nem sietsz;
siess, felragyogtathatod még
a fényt  elsötétült szívemen.



Akivel reggelente harmatot szedtem

Szeretem azt a jó kis gyereket, aki voltam,
akivel reggelente fényes harmatot számoltam,
szeretem őt szentkirályi mezőnkön, a Malomárok partján,
rétünk harmatos tisztaságát ökörnyállal
ővele húroztam, csillogó fűszálakon ragyog a táj,
felkelő napom pengeti a lelkem sugaraival,
általa sugaras az én gyermeki ámulatom,
ővele vagyok a tisztaság kellős közepén,
értünk vannak a fények, milliárd csepp harmatban
csendesen őneki fénylek, most születik öntudatom
és alázatom, szól a pacsirtás ég, szépségből bujdosik
a szépség, élem a lelkem, élem, hogy átragyog rajtam
a zöld meg a kék, öröm aranylik hajamban,
észrevétlenül s mélyen a szívemre szívom,
Isten, a szereteted, bár a neved se tudom.
Hogyne szeretném azt a kis gyereket, aki voltam,
ővele öregedve újra gyermek lehetek
mindenütt, minden tiszta vágyakozásomban
és gondolatomban, a boldog szerelemben is,
a duruzsoló Malomárok partján, Vrácsikon,
szülőfalum mezítláb fölvert porában,
Szentkirály fényes mezején, bár nem is akartam,
nem is tudtam, mennyi termékeny szépségben
látszottam, szánthattam és vethettem ővele,
aki az eke szarvát fogta, s ővele, aki a testvérem adta,
derékig érő fekete haját előttem kibontotta,
hogy kibonthassam magamból a csodálatot,
hát hogyne szeretném az ő fiúkat, azt a kis gyereket,
akivel a reggeli fényben őnekik most is harmatot szedek.
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A Hét Kraj cár köny vei

1993
Móricz Zsigmond: Hét krajcár, elbeszélések, reprint
Tamási Lajos: Hazatérés, válogatott versek 
Benke László: A kihalt játszótér, válogatott versek 
Varga Domokos: Kutyafülűek, novellák – 
Varga Domokos György: És így tovább..., szociográfia
   (Apja és Fia munkája egy kötetben)  
       

1994
Szabó Pál: Tiszta búza, válogatott novellák   
Kuczka Péter: Út a folyóhoz, válogatott versek 

1995 
Benke László: Gyalogos riportok      
Gergely Mihály: Mi, gyalogrendűek, korkép hetven jegyzetben
Molnár Zoltán: Veszélyek és meggondolások, válogatott novellák 

1996
Vérrel virágzó 1956, negyven magyar költő versei, szerkesztette: Benke László
Dékány Kálmán: Árnyékgyár, regény  
Szeberényi Lehel: Levelem küldöm inkák országából, útirajz 
Komoróczy Emőke: Arccal a földön a huszadik század, tanulmányok

1997
Varga Domokos: Tisztelt család -om -od -ja, pedagógiai esszé
Dékány Kálmán: A szerelem tornácán, elbeszélések   
Dékány Kálmán: Diákvér, Az úrilány lovagja, két kisregény 
Somogyi Imre: Kert-Magyarország felé, szociográfia 
Karácsony Sándor: A cinikus Mikszáth, esszé 
Ünnepeink – műsorokra, köszöntőkre készülők könyve, 
     szerkesztette: Varga Domokos
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1998
Kuczka Péter: Határvidék, tanulmányok  
Harc és játszma: a Nagy Lajos Társaság antológiája,
   szerkesztette: Szerdahelyi István    
Szabadság és halál 1848-49. Szem– és fültanúk híradásai,
   szerkesztette: Varga Domokos   
Piros és fekete, válogatott versek a reformkortól napjainkig,
   szerkeszette: Benke László
Gergely Mihály: Bruegel varázslatai, esszé, 
   színes és fekete-fehér képek 
Világvégi palota, versek, szerkesztette: Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván 
Varga Domokos: Ritkaszép magyar népmesék 
Molnár Géza: Hózápor Budán, válogatott novellák  
Kuczka Péter: Az utolsó kenet, válogatott novellák  
Bárány Tamás: Kis magyar irodalomtöri, válogatott paródiák 
Dékány Kálmán: Toronykiáltás, Edzésben,  két kisregény  
Derzsi Sándor emlékkönyv, szerkesztette: Derzsi Ottó és Varga Domokos 
Tóth Endre: Gyermekkorom krónikája, emlékezések 

1999
Anyanyelv, világnyelv – Bábel,
   szerkesztette: Gergely Mihály    
Varga Domokos: Ritkaszép magyar népmesék, 2. kiadás 
Dékány Kálmán: A szív vására, novellák és színmű  
Katkó István: Tabló babérlevelekből, portrék  
Kopré József: Móricz Zsigmond „mindenese” voltam,  emlékirat 
Varga Domokos: Nem születtünk szülőnek, pedagógiai esszék 
Kuczka Péter: Seregek Ura, versek 
Kuczka Péter: A torony, vers 
Dékány Kálmán: Nőkön innen és túl, regény  
Magvető A magyar irodalom élő könyve, szerkesztette: Móricz Zsigmond

2000
Varga Domokos: Édesanyám sok szép szava, regény 
Bárány Tamás: Zsibvásár, versek prózában, félpercesek
Kadosa Árpád: Károly-laktanyától a Don-kanyarig, emlékirat 
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Ünnepeink – műsorokra, köszöntőkre készülők könyve, 
   2. átdolgozott kiadás, szerkesztette:  Varga Domokos 
Ákody Zsuzsanna: Földanyácska gyermekei, regény 
Dezséry András: Szabadítsatok meg az emlékeimtől, emlékirat 
Hendi Péter: Rekviem egy jogászért, novellák, színművek
Kádár Ferenc: Levette kezét rólunk a Teremtő, versek  
Benke László: Sértők és sérültek, regény  

2001
Varga Domokos: Íróiskola – Tollforgatás mesterfokon, esszék 
Varga Domokos: Tisztelt család -om -od -ja, novellafüzér
Gergely Mihály: Ébredj, emberiség! röpirat hetven kiáltásban 
Gergely Mihály: Vége a MŰVÉSZETnek?
   Avagy: miért csiszolták a kőbaltákat? – esszék    
Csontos Gábor: A boldogság korlátai, elbeszélések 
Siklós László: Részeg halak, regény 
Benke László: Halálig szomjazom, versek –
   Szélvízvölgye, mese felnőtteknek 
Szalay Károly: Fancsaliságok, publicisztika
Molnár Géza: Trombi, a kiselefánt, mese   
Nagy Mihály Tibor: Szomjazó madár, versek
Ünnepeink – műsorokra, köszöntőkre készülők könyve, 
   szerkesztette: Varga Domokos, 3. kiadás 

2002
Varga Domokos válogatott művei:
   Víg játék – végjáték, búcsúkötet;
   Kutyafülűek, novellák;  
   Ritkaszép magyar népmesék 
   Európa születése, esszé;
   Herman Ottó, regény; 
   Fiúkfalva, regény 
Bárány Tamás: Államcsíny Paránában,  szatírikus regény  
Győrffy László: Pásztázó, magányerőből, publicisztika 
Bistey András: A képviselő vidékre megy, novellák 
Illés Lajos: Az Új Írás hőskora, Irodalmi történetek, emlékezések 
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2003
Benke László: És hirtelen leszáll az este, 
   Öregek menedéke, szociográfia
Bokor Levente: Aranylázálom, válogatott versek 
Szalay Károly: Fintorgások, publicisztika   
Molnár Géza: Lángoktól ölelve, regény 
Bárány Tamás: Rákóczi zászlai, regény 
Gergely Mihály: A Kozmosz 15. törvénye, fantasztikus regény 
Csongor Rózsa: A fekete hárászkendő, novellák 
Szőke Kálmán: Szavak a némasághoz, válogatott versek 
Csák Gyula: Egy május fejfájára, válogatott novellák és kisregény 
Varga Domokos: Ritkaszép magyar népmesék, 4. kiadás 
Varga Domokos: Nem születtünk szülőnek, pedagógiai esszék
Varga Domokos: Víg játék – végjáték, búcsúkötet 

2004
Varga Domokos: Kamaszkrónika – vallomások és tűnődések 
Varga Domokos: Ritkaszép magyar népmesék, 5. kiadás 
Szuly Gyula: A Krisztinaváros lovagjai, regény  
Nagy István: Aki lemaradt a hajóról, válogatott novellák
Gergely Mihály: Az artista balladája, 
   a szerző válogatása életművéből
Szalay Károly: Arcok törött tükörben, regényes portrék 
Illés Lajos: Irodalmunkkal Európában, tanulmányok, emlékezések
Marafkó László: Kukkoló, kisregény 
Sulyok Katalin–Siklós László: Macska-élethalálharc, regény
Tóth Endre: A világ végén, válogatott versek 

2005
Benke László: Veszteség, válogatott versek
Ünnepeink – műsorokra, köszöntőkre készülők könyve,
   3. átdolgozott kiadás, szerkesztette: Varga Domokos 
Csanádi Imre: Hajnali káprázat, szerkesztette: Alföldy Jenő 
Tamási Lajos: Keserves fáklya, válogatott versek,
   szerkesztette: Benke László
Molnár Géza: Csúcsok és szakadékok, önéletrajzi regény
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Varga Domokos: Kamaszkrónika, vallomások és tűnődések
Varga Domokos: Édesanyám sok szép szava,
   Kis magyar századelő,  regény, 2. kiadás
G. Komoróczy Emőke: A szellemi nevelés fórumai, Kassák Lajos,
   Tamási Lajos, Kárpáti Kamil körei, tanulmányok
Borbély László: A lándzsa Longinusa, Az utca napos oldalán,
   két kisregény
Csontos Gábor: A Hortobágy szélén, Nádudvari beszélgetések

2006
Vargha Gyula: A végtelen felé, válogatott versek és fordítások,
   szerkesztette Mészöly Dezső
Konczek József: A tájjal maradtam, versek
Iszlai Zoltán: A leányzó fekvése, novellák
Ferdinandy György: Chica – trópusi lány – szociográfia
Alföldy Jenő: Templomépítők, tanulmányok, kritikák
Gombár Endre: Hangyaháború, ifjúsági regény
Vérrel virágzó 1956  – ötven magyar költő versei – második, bővített kiadás,
   szerkesztette: Benke László

2007
Gergely Mihály: Hatalomvágy–halálveszély, naplórészletek,  versek
Baán Tibor: Papírmozi, válogatott versek
Gáll István: A napimádó, regény 
Marafkó László: Litera-túra, cikkek, tárcák, interjúk
Benke József: Az ó- és középkor egyetemei, művelődéstörténet

2008
Kiss Dénes: Hódoltság, versek
Konczek József: Formáért sóvárgó, versek
Baán Tibor: Fékezett habzás – jegyzetek és kommentárok
Borbély László: Üzenet a ringből, novellák
Illés Lajos: Az író magántörténelme, emlékezések, krétarajzok
Verzár Éva: Mire megvirrad  – mai székely balladák
Varga Domokos: Ritkaszép magyar népmesék, 7. kiadás
Benke László: Otthonkereső, regény
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2009
Móricz Zsigmond: Szegény emberek, válogatott novellák, szerkesztette: Benke László
Varga Domokos: Kutyafülűek, novellafüzér
Baán Tibor: Konstelláció – Kollázsok és haikuk –
Zsila Ágnes: Sötétségre ébredve, regény
Ákody Zsuzsa: Zazi – Történet egy szerelemről – regény

2010 
G. Komoróczy Emőke: A „tűrt” és „tiltott” határán 
   Az elmúlt félszázad háttérbe szorított alkotóiról, tanulmányok
Baán Tibor: Nagylátószög – kritikák –
Egy homo politicus itthon, Európában és Amerikában – 
   Kovács Imre élete és munkássága – szerkesztette: Molnár M. Eszter
Gittai István: Sóhajobeliszk, versek
Jasper Gyula: A mindenség határán, versek
Saáry Éva: Olajtornyok az Egyenlítő alatt, emlékezések
Prohászka László: Mikor a fűrészgépek a madarak nyelvét kivágták, versek
Gazda József: A megpecsételt vég – Kilencven év Erdély földjén – interjúk
Kesselyák Péter: Túl a Kinai Nagy Falon, emlékirat

2011 
Gazda József: A harmadik ág – Magyarok a szétszóratottságban, 
   I. kötet: Az idők árján, II. kötet: Félszáz ország, szociográfia
Baán Tibor: Visszajátszás, versek
Benke László: Az Élet szerelme, versek

2012
Baán Tibor: Gyűjtemény, versek
Tertinszky Edit: Rádiós emlékek – olvasmányélmények
Gődény Endre: Tájolás a tájban, Szellemi-lelki révkalauz

2013
Székely Dezső: Amíg szól a harang, válogatott versek
Kálmán Mária: Drámák
Bozók Ferenc: Kortársalgó
   – Beszélgetések XXI. századi magyar költőkkel
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Borbély László: Feszület a ring felett – novellafüzér
Varga Domokos: Édesanyám sok szép szava
   – Kis magyar századelő  – válogatott művek
Benke László: Hová lett aranytrombitád? – válogatott versek

2014
Somogyi Imre: Kertmagyarország felé
Pomogáts Béla: Varázskörben, tanulmányok és előadások
Baán Tibor: Szénszüret, versek
Prohászka László: Tejútra néző ablak, versek
Varga Domokos: Ritkaszép magyar népmesék, válogatott művek
Kálmán Mária: Zsarát, válogatott versek
Benke László: A szerelem erőterében, versek
Gazda József: Vezényelt történelem, sorsregény

2015
Varga Domokos: Tisztelt család-om, -od, -ja, válogatott művek
Gombár Endre: Végítélet előtt, regény
Pőcze Zoltán: Déjà vu, regény
Varga Domokos György: Tévé a tanyán, elbeszélő költemény
Neszmélyi Károly: Népi írók, népi irodalom, tanulmányok
Verzár Éva: Anyaország ölében, regény
Pomogáts Béla: Magyar Erdély, tanulmányok
Baán Tibor: Névmások, miniesszék

2016
Vicei Károly: Adomás históriák és álmok
Kónya Lajos: Válogatott versek
Varga Domokos György: Bilhebolha – beavató mesefüzér
Benke László: A megőszült kert, versek
Gazda József: A hajótörött, regény

2017
Gombár Endre: Lehettem volna a lappok királya, regény
Borbély László: Finita la commedia, elbeszélések
Székely Dezső: Nyitott szívvel, szabad szemmel, versek



– 330 –

Kónya Lilla: Rigódal, versek
Gazda József: A Golgota útján, nemzeti szociográfia
Gazda József: Vezényelt történelem, sorsszociográfia
Bokor Levente: Aranylázálom, versek
G. Komoróczy Emőke: „Tegnap még volt remény, hogy lesz jövő” 
   – kismonográfia Benke László életművéről
Benke László: A tűz igézetében – válogatott versek

A kötetek megrendelhetôk
a 06-20-574-05-45-ös telefonszámon,

a Hét Krajcár Kiadó címén, levélben és személyesen:
Benke László,

Magyar Írószövetség 1062 Budapest, Bajza u. 18.,
e-mailen: hetkrajcar@t-online.hu
honlapunkon: www.hetkrajcar.hu
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Benke László válogatott versei 
különös meglepetést tartogatnak 
azok számára, akik fiatalkora óta 
figyelemmel kísérték költészeté-
nek alakulását. A kötet ugyanis 
nem időrendben, hanem tema-
tikusan mutatja be költői útját, s 
így átfogó képet kínál e sokszínű, 

személyiség- és közösség-centrikus életmű minden 
szeletéről, a szerző élményvilágáról, amely valóban 
„a tűz igézetében” alakult (s alakul mindmáig). Ez 
a tűz nem a korábbi poétáinkat hevítő forradalmi 
láng, hanem a személyiség alaprétegéből fakadó, a 
különböző tevékenységi köröket átjáró belső élet-
lendület: a konzekvens küzdőképesség gyümölcse. 
Benke költészetét kezdettől fogva a társadalmi- és 
magánélet síkján megnyilatkozó izzó kreativitás 
táplálta; egyszerre volt „alanyi” és „közösségi” költő 
(hiszen egész lényét átitatta-átitatja ma is a közössé-
gért érzett felelősségtudat). A kezdeti témák az idők 
folyamán koncentrikus körökben bővültek-mélyül-
tek; míg végül – kiteljesedve – átfogták a lírai én élet-
látásának minden szféráját. Benső tüze ma is lángol: 
az Élet szerelme, a mások gondjainak felvállalása, 
egyfajta altruista áldozatkészség hevíti. Ez adja köl-
tészetének különös varázsát és izzó teljességét.

G. Komoróczy Emőke

� ������������

Ára: 2700 Ft
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