Baranyi
Ferenc

Baranyi költészete európai színvonalú. Mindenképpen a huszadik század második felének legjelentősebb
magyar költői között foglal helyet.
(Giancarlo Vigorelli, 1993)
A Kossuth-díjas költőt társadalomkritikus költeményeinél és műfordítói remekléseinél is nagyobb
mértékben szerelmes versei tették
nemzedékének „hangjává”, rajongott „kultköltőjévé”, legkedvesebb
lírikusává, a legnépszerűbb élő klaszszikussá.
(Madarász Imre, 2009)
Magasból nézve s az egész pályára
érvényesen így látta Baranyi Ferenc
költészetét egy pályatársa, egy koronás fő, Juhász Ferenc, amikor átnyújtotta neki a Tekintet folyóirat
díját: „Nem látok váteszi magatartást, képviseleti beszédmódot, csak
igazi jó verseket látok, szép és emberi
költészetet, szerelmet, örömet, vágyódást, hűséget az elesettekhez, tisztességet az emberségben…
Vivát, barátom! Vivát, Baranyi!”
(Farkas László, 2012)

Sose tartoztam szekértáborokhoz, az irodalmi életben tehát nagyon hamar a senki földjén találtam magam. A közéletben viszont nyakig benne voltam „eleitől fogva”, a közösség volt az éltető közegem. Ez a vaskos kötet, amelyben
az életem, valamint eszmei és művészi fejlődésem versekben mutatkozik meg, igazolhatja ezt. Hajdan nagy volt az
olvasótáborom, de talán most sem vagyok még „leírva”:
a világhálón sok-sok versem kering, javarészt ismeretleneknek köszönhetően. Hálás vagyok nekik, de arra kérem
őket, hogy csakis a köteteimből merítkezzenek, ne az internetről, mert ott olykor döbbenten olvasok idegen sorokat a
nevem alatt. Dilettáns klapanciákat és szépséges költeményeket egyaránt. Lehet, hogy szándékosan akarnak lejáratni egyesek – vagy idegen tollakkal ékeskedőnek feltüntetni.
Ezért kérem: csakis kötetből!
Ebből például.

Baranyi Ferenc • Tiszta szándékkal
Pályakép – versekben • 1954 – 2022

Számomra Baranyi Ferenc neve
egyet jelent a tisztességgel és a bátorsággal.
(Szepes Erika, 1993)

Baranyi nem a villámok költője, verseire inkább a „csöndes hang erélye”
a jellemző. Megalkotta az őszinte
érzelmek szerény és egyszerű szépségének néhány maradandó költeményét.
(Kaposi Márton, 1962)
Baranyi a magyar Jevtusenko… Sikerének titka éppen haragvásaiban
rejlik, hangvételének meggyőző erejében, okos szarkazmusában.
(Enrico Franco, 1964)
Nem szertelenül csapkod, nem anarchista lázak tüzelik, hanem a forradalmár indulata fűti: felelősség és
áldozatos küzdeni akarás.
(Pomogáts Béla, 1966)

Tiszta szándékkal
Pályakép – versekben
1954 – 2022

Baranyi költészete a forradalmi etikáért perel a ki-kiütköző polgári tendenciák – a kétely nélküli belenyugvás, karrierizmus, megalázkodás
– láttán.
(Alföldy Jenő, 1978)
Baranyi mindig is tisztán, világosan,
rejtvények nélkül alakítja versét s
mindezt szolid ismerős költői eszközök igénybevételével teszi, könnyed
természetességgel, olajozott formakészséggel.
(Lengyel Balázs, 1981)
Aki verseit forgatja, annak ismeretlenül is társa, szinte barátja.
(Tarján Tamás, 1987)
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Az 1954 és 1957 között
született zsengék közül
(a Nulladik kötetből)

NE MÉRJETEK…
Ne mérjetek a nagy költőkkel engem!
Ők rég haladnak – én csak indulok…
A száguldókat nem könnyű követnem,
Hisz jóformán még járni sem tudok!…
Fölséges, büszke táltosok nyomában
A csikó még csak botladozva lép,
De benn szivében bátor harci vágy van –
Már érzi forrni ifjú ösztönét…
Ha majd az Élet hívja el csatára,
Ha hívja majd a nagyszerű roham,
Elindul ő is, szikrát ver patája
S a szélviharral is versenyt rohan!
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NÉKED ADNÁM
Néked adnám tenger
Csillagát az égnek,
Milliónyi színes, tarka
Virágát a rétnek…
Odadnám az éjjelt
Sűrű sötétjével,
Odadnám a fényes nappalt
Sugárözönével…
Néked adnám minden
Hópelyhét a télnek,
S a legdrágább, legszebb gyöngyét
A tengerfenéknek…
Adnám vágyaimból
A legszebbik álmot,
Néked adnám, napsugaram,
Az egész világot…
És ha bűvös tollú
Híres költő lennék,
Hozzád írnám minden idők
Legcsodásabb versét!
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RIVALDAFÉNY
Egy régi színdarabban
játszottunk Te meg én,
piros mámort lehelt ránk
a rőt rivaldafény.
Minden előadáson
hatszor öleltelek,
(hatszor volt a darabban
szerelmes jelenet…)
Minden előadáson
a szám a szádra forrt,
(mert hát szerep szerint ez
mind előírva volt…)
És olyankor szivembe
búbánat költözött,
mert ott voltál enyém csak
a színfalak között.
Kulcsolt karom remegve
s szívem szörnyen dobolt…
Hej, öreg kultúrotthon,
hej, színjátszócsoport!
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S picit ma is megdobban
szivem, úgy érzem én,
színházakban, ha felgyúl
a rőt rivaldafény.
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EGY PILLANAT
Egy pillanatra láttam az ablakunk alatt:
kerékpáron suhant át a karcsú lányalak,
szeles szellő kuszálta, sodorta szép haját,
de csak suhant a lányka. Suhant a téren át.
S amerre járt, mosolygó aranysugár derült
az arcokon, hol eddig a bánat árnya ült,
a két kerék nyomában ezer virág fakadt,
felhők mögül előbújt csodálni őt a nap.
Ő volt, Ő volt a lányka: az én kis angyalom!
Egy pillanatra láttam ott túl az ablakon,
az ablakon, az ablak picinyke négyszögén
egy pillanatra napfény, derű áradt körém –
s egy pillanatra akkor oly boldog voltam én.
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A BÁRKA
Itt ülök fenn a régi orgonánál.
Felbúg a hangszer ujjaim alatt,
Mély hangját, mely a néma termen átszáll,
Visszhangozzák a vén templomfalak.
A csöndes ének is felsír a mélyből:
A nép elkezdi bűnbánó dalát,
S a fájdalom a falak szűk köréből
Kitör s zokogva száll az űrön át.
Érzem: az ének csodálatos gálya.
Ott fönn a Béke partvilága várja,
Ezért evez a menny felé tova.
Utasa néhány bűnös ember lelke,
Én, én vagyok tán a legbűnösebbje,
Én, én: a bárka bús kormányosa.
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(TÖREDÉK)
Leszállt az est. Az ablak már homályos.
Borozgatunk a pince hűs ölén,
Álomba hajlik ernyedőn a város
a késő őszi alkony hűvösén.
Igyunk. Rokon az álom és a mámor,
ez fáradtságot, amaz bút takar,
megenyhülést csupán a telt pohártól,
csupán a bortól várhatsz, bús magyar.
Igyunk. Az utca szennyes még a vértől,
maroknyi népre tört a túlerő,
maroknyi népre, mely a föld szivéből
a szíve földjét óvni bújt elő.
Egy teljes nép volt – mégis csak maroknyi,
mert a magyarnak száma oly kevés,
nem volt nehéz egy népet eltiporni,
melyet legyőzött már a szenvedés.
(1956 novemberében)
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HÁLAADÁS
Köszönöm, Uram, hogy korán kitéptél
a simulékony kispolgár-világból,
mert így normális ember vált belőlem
és simaságom eltűnt, mint a kámfor.
Szidtalak gyakran Téged és a rendet,
mikor talpfát cipeltem a vaspályán,
keserű volt a szájam íze mindig
és hideg volt a szívem, mint a márvány.
Árnyéktalan töltésen sülve, súlyos
acélsinekkel is birokra keltünk,
ha szomjaztunk, nem futhattunk a kúthoz,
a nap nyilazva villódzott felettünk.
S napszítta lelkű munkásemberek közt
az ember szomjazó szivet szerez,
emberteremtő volt köztük az élet,
nehéz volt, szép volt – és becsületes.
Köszönöm, Uram, áldott sorscsapásod,
ajándék volt, megterhelő ajándék –
szálegyenessé görnyedtem alatta.
S lehetek igaz ember is talán még.
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A Villámok balladája (1962)
című kötetből

MULASZTÁS
Nem csókoltalak szájon. Még át se fogtalak.
Kezed se volt kezemben. S jártunk a fák alatt.
Vártad, hogy én, a férfi, derékon kaplak és
magad megadni késztet a férfiölelés.
A támadásra vártál, hogy megadhasd magad.
De mindhiába vártál. Meg nem támadtalak.
Én nem tudom, de nékem oly szép az út a csókig!
Mikor csípődre még csak a képzelet fonódik,
mikor számban csupán még jövendő íz zamatja
édesíti a nyálat, indít meleg szavakra!…
Jobb az ajándék-várás, mint maga az ajándék.
Majd holnap megcsókollak. Majd holnap este. Várj még!
Aztán nem láttalak. Nem jöttek csókos esték.
Téged az ágyba döntött a szigorú betegség,
keményen ágyba döntött, aztán a sírba vitt,
s elvitte veled együtt testednek titkait.
És vége, vége, vége… Elmentél csókolatlan.
A csók örök adósság. Míg adhattam – nem adtam.
Ó elszalasztott éjjel, ó bölcsnek hitt lemondás!
Hol már a szád, a melled? A tested puszta csontváz,
tested, mit érintetlen átadtam a talajnak,
a föld ölelt először, rög csókolta az ajkad,
elhódított a vén föld és én azóta folyvást
siratom kora véged s a csóktalan bolyongást.
— 17 —

BOLOND A SZÉL
I.
A szél dobhártyámon dobol.
Nekem susog. Bennem dalol.
Azt súgja: „Látod? Itt vagyok!
Kitárok minden ablakot,
szemetet söprök, pocsolyát
szárítok s száguldok tovább.
Bejárok bokrot, berkeket,
– így járd be most a lelkeket –
fütyölj velem! Süvölts velem!
Én hívlak, én, s az értelem!”
Így szól a szél s megborzadok.
Majd kezdi újra: „Itt vagyok!…”
De lelkem ráhallgatni fél…
Bolond a szél, bolond a szél.
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II.
Két éve fütyörésztem így, köröttem
valami forrt s én nem tudtam, mi az,
a fondorlat mély bölcsesség-ízű volt
s igaztalannak látszott az igaz.
Csupán a félés gátolt akkor abban,
hogy én is forró szittyafej legyek,
s hallgatni bátor, tenni gyáva voltam,
inkább bolondnak mondtam a szelet.
Nem lettem lázadó a lázadásban,
valami visszahúzta lábamat.
S nem érdem ez. Ne dicsérjetek érte.
Csak félelem volt és nem öntudat.
Sem jót, sem rosszat nem mer elkövetni
s így bűntelen örökkön az, ki fél,
örülök, hogy legalább félni tudtam.
S így nem sodort, csak pörgetett a szél.
(1958)
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HŰSÉGÜNK
Hűségünk egykorú az ébredéssel.
A volt-világhoz minket már mi köthet?
(Legföljebb hét-nyolc évesek lehettünk,
mikor a tigris-tankok dübörögtek…)
És már tűzzel-tisztított, új világ volt,
amelybe eszméletünk beledöbbent,
s nem sors, de ész s apák emlékezése
volt az, mi minket osztályharcra fölkent.
Szülőink rangja nem szabhatta már, hogy
a tanító hányadik padba ültet,
viseletünk se mérte már a kasztot:
rendes ruhája volt mindegyikünknek,
értünk leszállt a legfelsőbb tudás is
sokemeletes, bámult-magasából,
mi már csak olvastuk a nép fiát, ki
„a népségből kis batyúval kilábol”.
Hűségünk egykorú az ébredéssel:
megszületett, mikor kinyílt az elménk,
mi értelmünket csúfolnánk meg azzal,
ha közegünk: a rend ellen kikelnénk.
Együtt nőttünk a lakótelepekkel,
(romokról már fogalmunk is alig van)
nem álmodunk, ha hosszan eltűnődünk,
de tervezünk legbátrabb álmainkban.
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Örököltük: a gyermek Béke sorsát,
fegyvertelen, új formáját a harcnak,
ne a múltunknak – melyben nincs nyomor, vér –
de értelmünknek adjatok bizalmat!
Az ébredéssel egyidős e hűség
s magasra-nőtt felelősséggel áldott,
erőt ad, hogy mi formáljuk egészre
e készen kapott félig-kész világot.
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ÖREGAPÁM
Kalapos volt szegény öreg. Naponta
négy-öt kalappal lendített a sorsán,
s – ha adni-venni falvak összegyűltek –
árulta őket nagy vásári ponyván.
Néhány kalap – s a lányát férjhez adta.
Sok-sok kalap – s cserép került a házra.
S mikor már fedett fővel járt a környék:
öregapám a lét nyűgét lerázta.
Csöndes szerszámait hidegre tette,
hanyatt feküdt és ránccal körbesáncolt
szemébe húzta utolsó kalapját.
Meghalt. Csak addig élt, amíg muszáj volt.
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EGYSZERŰ SZAVAK ANYÁMHOZ
Anyám, mikor templomba hívsz vasárnap
s én nem megyek s arcodra csöpp ború száll:
csak annyit érts, hogy nem megyek veled – most.
S ne értsd meg azt, hogy nem megyek veled – már.
És ments magadban: „Fáradt tán szegényke.
Sokat lumpolt az éjjel. Fiatal.
Vagy sok a munka, tanulnia kell tán.
Hát maradjon, ha maradni akar.”
Bizony, így lesz ez már minden vasárnap,
de mentegess csak, neked kell a mentség,
könnyebb a fiad korhelynek ítélni,
mint elismerni pogánynak a lelkét.
Tudom, te a templom tornyára nézel,
én feljebb látok, fel a Holdra, Marsra,
ez így törvény, de hogyha magyaráznám,
nem értenéd, csak bánkódnál miatta.
Anyám, becsaplak rég a hallgatással,
hazug a szám, mert nincs egy szava, érve,
de vétkemért békéd a büntetésem.
S ha volna isten, megáldana érte.
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A CSŐSZ
Szeme körüljár íves fecske-pályán,
szerszámai: bot és erős tekintet,
a vállaira bolyhos nyári alkony
melegre szőtt sugár-subát terített.
Parcella-birkák jószemű juhásza,
jószágait a rend nagy nyájba fogta,
földek nyájának csöndje és nyugalma
nehezül a sugár-subás botosra.
Ha jő az est, ha csillag-jel piroslik
boltozatos sötétjén fönn a mennynek,
indul a jelre – fény porzik nyomában.
S a hallgatag mezők utána mennek.
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GYÁSZJELENTÉS
Mecseki kőszén, barna-szén,
öltözz ma feketébe,
sötét szénpor-fátylat boríts
havas hegyek fejére.
Föld gyomra, tárd ki szájadat,
úgy, mintha jajra tárnád,
kongó, morgó harangzenét
korogjatok, ti tárnák.
Elárvult csákány, vas-fejed
sikongva ércbe verjed,
s homályos harmat lepje be
fényességét nyelednek.
Örökmécs lángjával lobogj
te öreg Davy-lámpás,
mert éjszaka meghalt szegény
keresztapám, a bányász.
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HUGOM
I.
Nagyváros, jöjj elébe, fogd meg kezét, ne féljen.
Hisz oly bátortalan még, mint tanya-fény az éjben,
jobbkezében zavartan szorongatja motyóját,
lábai a nagy utat lassan, remegve róják.
Megy a lány, szembe fénynek, siet az egyetemre,
mintha tizennyolc évnyi múltjától menekedne,
csupasz vidéki háztól, sártól-sivár utaktól,
melyek ködökbe vesznek s egykedvűek,
mint az aggkor,
fut malac-etetéstől, odahagyja a konyhát,
hol füstök szürkeszínű nagykendőjükbe vonnák,
fut elmordult szavaktól, nyomába sose érjen
„hozz be szenet”, „etess meg”, „vízért szaladj”,
„tejért menj!”
Hugom halad a járdán, siet az egyetemre,
mintha tizennyolc évnyi múltjától menekedne,
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neonfényt hoz a szél és ijedt szemébe fújja,
fényes szelekbe térül Baranyi Jutka útja,
befogadja a város, mint óceán a csermelyt.
És több a csönd falunkban. Ismét valaki elment.
II.
Fényes szelek, vigyázzatok,
fúvástok ne vakítson,
tüzet ne oltson röptötök,
de lobogásra szítson,
hogy Jutka és a többi, mind,
– ki tetszeleg a fényben –
sugártól ittasulva majd
az úton visszatérjen,
s – mint felriasztott denevér –
repüljön messze végképp
sugárzó lépteik elől
a maradék sötétség,
mert van belőle még elég,
de fújják, egyre fújják
s elűznek majd minden homályt
a szelek, fények, Jutkák.
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PÓTHARASZTPUSZTA
Köszöntlek pusztám, hol szelek haragját
török-rombolta templom üszke állja,
s hol Bogár Imre lengett a bitófán,
útszéli csárdák jóképű betyárja.
Borókafenyvek-szegte ősi dűlőn
kígyózott át gyermekkorom e tájon,
s el-eltűnődtem minden fordulónál
törökdúláson, felkötött betyáron.
Magyar bukások emlékei közt vitt
borókás utam át a férfisorba,
emlékeid nem engedték feledni,
hogy rom s bitó volt néped ősi sorsa.
Komor példáid edzették a szívem
– mely hűs haragra gyúlt a sok kudarcon,
megtanítottad, hogy kudarcok ellen
s bukások ellen harcoljon a harcom.
Pótharasztpuszta, gyermekségem földje,
romtemplom-tépő, vad szelek tanyája,
hol Bogár Imre lengett a bitófán,
útszéli csárdák jóképű betyárja.
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ESŐVERÉSSEL

Király Istvánnak

A biztonság: keresztútnál bevárni
a tétovát s mutatni: erre térj,
s – nem vádolván vaksággal – fényt kínálni,
ha ködbe búvik előle a cél.
Keménységnél nem hangerő a mérce,
nemcsak a szúrós szemek vádolók,
legszigorúbb a csöndes hang erélye
s meleg tekintet a legáthatóbb.
A jóság soknak elviselhetetlen,
elismerni, hogy ember az a másik,
a jégverés csak rongálhat a kerten,
de az esőtől mag fakad, virág nyit.
S te így növelsz esőveréssel engem,
kérlelhetetlen, komoly szeretetben.
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NEM KÖNNYŰ…
Ó, nem könnyű szemébe vágni
a tudat józan igazát
jó cimborámnak, mikor éppen
énrám emeli poharát,
koccintó szívét falhoz vágni
és köszönteni idegent,
padlóra önteni az érzést
bizony nem könnyű, annyi szent.
És nem könnyű idős apámmal
hajnalba fúló esteken
kíméletesen elvitázni
világon, renden, istenen,
s szeretni, mert jó, csak kemény, mint
aminek hátán élt: a jég,
én túl vagyok korom határán,
ő koránál jóval idébb.
És nem könnyű nem-mel felelni
mikor templomba hív anyám,
kifogást keresni féltő
szeretéssel, makogva tán,
tekintetét kerülni folyton
– ő nem hiszi, hogy nem hiszek –
örül suta mentségeimnek,
hogy a valót ne tudja meg.
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És nem könnyű ma még belátni
káromkodás nélkül, tudom,
hogy jövőt-futó paripánkkal
most rúgtatunk a féluton,
elhallgat a vak szitkozódás,
ha tovább látok az időn,
s nem szidom össze iparunkat,
hogy nincs három pár jó cipőm.
Nem könnyű, mert a jóbarátot
feloldozza a szív talán,
s apánkat néha hallgatással
kíméljük a viták során,
anyánk becsapjuk ál-imával
s cipők miatt káromkodunk…
Hányszor kezet fogunk magunkkal,
s hányszor arculvernénk magunk!
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MERT HŐSÖK VOLTAK…

Földi Lajosnak

Mert hősök voltak, akik egykor
véres csütörtök, vörös péntek
napján zászlóval a kezükben
tüntetni nyílt utcára léptek,
kemény volt harcuk. A mienknél
nem nehezebb, de tűzzel-vett vér
virágával volt ékesebb harc.
A mienk más. Ez vértelen harc,
hitünkkel-tisztuló közegben
küzdünk, bár gyakran azt se tudjuk:
mikor? mikor nem? s hol az ellen?
Mert nem ütközet a mi harcunk,
nem támadás ekkor vagy akkor,
hol megszabott helyen s időben
pereg a tűz két arcvonalról,
arcvonalaink száma sokszáz
s szétszalad ezer kusza szálra,
gyakran talán rokont kerít be
s ráhurkolódik a barátra,
harcolunk okos hallgatással
bélelt-szóval, daróc-beszéddel,
harcolunk, ha kimért konokság
dobálja szívünk jeges késsel,
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harcolunk a mi harcainkra
gőggel legyintőkért és ellen,
(bár elfáradva mi is néha
legyintenénk legszívesebben…)
erő minden megértett gond és
gyöngeség, amikor miattuk
szitkozódunk, hitünk leejtve…
Harc, mikor felizzunk a tettre,
s harc, ha seregünk néha tétlen,
a perc stratégiája dönt, hogy
tétlenség, vagy tett kell-e éppen.
Munkások, melleteknek régen
hideg szuronyok szegeződtek,
miránk fondorlat csöve sandít
s gyanakvás gyilkol. Ez se könnyebb.
Ha vesztettetek – menthető volt.
Ha mi vesztünk – nekünk nincs mentség.
Mert nektek győzni dicsőség volt,
de nekünk győzni kötelesség.
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AZ ÉBRENLÉT A BÁTORSÁG
Éjfélkor a sötét belémlát,
ilyenkor vallanak a némák,
és a süketek dobhártyája
beleremeg az éjszakába.
Nem könnyű a magunkba-nézés,
ítélőszékhez önidézés,
jaj, gyáva vagy, megfutsz magadtól,
ha ilyen éjszakán elalszol!
Az ébrenlét a bátorság itt:
lehurrogni lelked, ha ámít,
rágondolni, amire nem mersz,
akármilyen nehéz, keserves,
büntetni magad röstellt könnyel,
társ-nélküli, szegetlen csönddel,
nézni, midőn a képre fény száll,
amit az éj tükre elédtár.
Ó én tudom: a gyöngeségem
legáthatóbb a tükör-éjben,
s én látom legjobban, hisz éjjel
magam vagyok rossz számízével.
Nincs kínzóbb a felismerésnél:
hazugnak látni, mit beszéltél,
mondandónak, mit elhallgattál,
adandónak, amit nem adtál.
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Magam vagyok magam fegyence,
bíráim legkegyetlenebbje,
s még az lehet csak, akin látszik,
hogy éjszakákat áttusázik,
aki velem éber az éjben:
legyen bírám s ha kell, pribékem,
de megítélni hogy merészel
aki nyugodtan alszik éjjel?!
Legyen a bírám talpig ember,
magát-vizsgáló becsülettel,
s ítéljen el, egyazon szinten,
mint embert ember, istent isten,
mint ön-legyőző ön-legyőzőt,
miként legyőzöttet legyőzött,
de sárga törpék tű-sisakban
ne mocorogjanak alattam.
Ha számonkérő éjben alszol:
jaj, gyáva vagy, megfutsz magadtól!
Bár nehéz a magunkba-nézés,
ítélőszékhez önidézés,
de áldozzunk ennyit magunknak,
kiéjszakázott igazunknak,
s azoknak, akik tisztelettel
úgy neveznek minket, hogy ember.
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HAJSZA
Csak épp megálltam. Beérsz. Természetes. Örök vagy.
Az esztelen futással az ember néha fölhagy
s megáll egy pillanatra szétnézni: jössz-e még?
Bírod-e még a tempót? S nyugodtan áll odébb
meggyőződvén, hogy jössz még utána, mint az árnyék,
odavet egy megállást s elégülten tovább lép.
Meddig bírod még? Meddig? Elég neked csak ennyi?
Elég neked, hogy olykor megállok megpihenni?
Elég neked, hogy néha, elfáradván az útban,
azért esek karodba, hogy magamat kifújjam
s utána futni kezdjek más nők, más vágy nyomán,
megújuló erővel, erőddel s – ostobán?
Meddig bírod még? Meddig? Két éve, hogy követsz már,
két éve, hogy kifulladt szerelmem néha megvár,
mégis rohansz utánam. Rohansz, szíved dobog,
mert jól tudod: időnkint úgyis megfordulok…
Mi lenne, hogyha egyszer megállanál örökre?
Mi lenne, ha mögöttem belevesznél a ködbe
s nem érezném nyomomban holtbiztos követésed
s eltűnnék, egymagamban, süllyesztőjén a térnek?
Biztos vagyok felőled, amíg rohansz utánam,
de ha megállnál egyszer, megbénulna a lábam,
akkor tudnám valóban: nélküled mitsem érek,
ha végképp nem lehetne nyomomban tudni Téged…
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Futunk. Konok futással. Én előtted – Te hátul.
Te kétségbeesetten – én esztelen, galádul.
Sokan futnak előttem. Előtted én futok.
Ó irgalmazz magadnak! Állj meg! S megfordulok.
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NÉZNI
Itt már a szavak mitsem érnek,
csak nézni kell és nem beszélni,
se kérdeni, se válaszolni,
csak nézni kell, csak nézni, nézni.
Lesni, amit szép arcod izmán
parancsolnak csöpp rándulások,
s ha keskeny űr szakad közébünk:
felmérni az arasznyi távot.
Szemekkel mindent megbeszélni
ékesszóló sugarak által,
s meleg, bársonyos egyességre
jutni egy titkos kézfogással.
Megérezni, amit te érzel,
kimondani, mi nyelveden van,
előbb dobbanni a szívednél,
csókod előzni csókjaimban.
Itt már a szavak mitsem érnek,
ne szólj a száddal, csak szemeddel,
a szerelem akkor beszédes,
amikor már beszélni nem kell.
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VILLÁMOK BALLADÁJA

Hárs Györgynek

Nyárnapokon, ha az ég beborul s fekete tömbje
csöppekben záporzik zuhogva a remegő földre,
nyárnapokon, ha a mennyköves-ostorú orkán-legény
éj-felhő nyájait riasztva durrogat az ég peremén,
nyárnapokon, ha a tűz hadonász nyugtalan nyilaival –
hallom, sikoltva töpreng a villám, míg zeng a vihar:
– Ó, a mi létünk ragyogó, percnyi ijesztés,
ellobbanásra ítélve mi csupán villanni lettünk!
Cikázó haragunk a józanul kopogó esőben elvész,
alattunk nyugodtan ázó föld, közömbös,
üres ég felettünk!
Ragyogni-rendelt testvéreink, éjekbe csapódó fények,
tűz-e a vakító, percre kimért dühöngés?
Lobbanni, villanni ítéltetett-é bennünk a lélek,
vagy élni, miként a pisla, de szívósan égő örökmécs?
Nyárnapokon, ha az ég beborul s fekete tömbje
csöppekben záporzik zuhogva a remegő földre,
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nyárnapokon, ha a mennyköves-ostorú orkán-legény
éj-felhő nyájait riasztva durrogat az ég peremén,
nyárnapokon, ha a tűz hadonász nyugtalan nyilaival –
hallom: sikoltva töpreng a villám, míg zeng a vihar.
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ATLANTIQUE
Aranyló fényben úszott sugaras délutánom.
Nyár futkosott a roppant Atlanti-óceánon,
kedélyes delfin-ifjak a tág teret beúszták
s hullámon lovagoltak a hallgatag medúzák.
Elszédített a tenger. Először láttam akkor
határtalan hatalmát, mely fényt rabolt a naptól,
súgó morajt a fáktól, haragot a szelektől,
mindent magába gyűjtött. S én elszédültem ettől.
Lassanként mind beitta szilaj dühét a szélnek,
nehéz csönddel cserélte a pálmalomb-beszédet,
utolsó sugarát is elrabolta a napnak,
s fölötte síri szélcsend és sötétség maradt csak.
– Ó tenger, vén kalóz te, százhetvenéves fényét
add vissza gall egednek s a lomb szabad beszédét,
ne nyeld örvényeidbe a szél nemes haragját,
nézd: árnyak martaléka a francia szabadság!
De nem moccant a tenger. Sík testüket behúzták
a mélyen alvó mélybe a delfinek s medúzák,
komor csönd ült a roppant Atlanti-óceánon.
Fekete éjbe fordult sugaras délutánom.
(Royan, 1959)
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OLY JÓ…
Oly jó a part, a nyár, szerelmed,
s beszórni vanília-tested
cukor-homokszemekkel!…
S mint lomha macska, vagy komondor:
mellettünk tesped és dorombol
a tenger…
Köztem és közted, tagjaink közt
csupán néhány szem porhomok van,
csillám-meleggel, porhanyóan
érintik bőröm, ha ölellek.
S a tenger déli lomhasággal
nyújtózkodik szerelmünk mellett.
Josie, ne bújj a parthomokba,
melled ne född porhanyó gyolcsba,
ne fukarkodj a szerelemmel,
most még lustán hever a tenger.
De jaj, lejár az útlevél és
nekem törvény a visszatérés,
hajóra szállok korareggel
irígy, pöffeszkedő szelekkel.
S csaholva közénk fut a tenger.
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ROMÁNC
Kapkod a fűzfa, rázza a levelet,
zöldje belezuhog a mélykék tóba,
fázik a tó, lúdbőrzik a szine már,
s nézd, Cathy, lepereg a kékség róla.
Mordul a csúcs, legördül a zivatar
hengere sebesen a szörnyű bércről,
szív melegébe búvik a szerelem,
lásd, Cathy, megijed a könnyű széltől.
Halk megadással távozik a derű,
kék tüze valahol a fellegben jár,
itthagy, a lépte porzik a szivemen.
Sírj, Cathy, nyaram oda, mennem kell már.
(Estaing, Hautes Pyrenées, 1959)
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LOURDES
A Csodatévő Szűz-legendát
keményen őrizve a hegyhát
szikla-béles ölébe búvik
a barlang és a székesegyház,
a bejárat fölött felírás
szembedob, miként suhanc kővel:
A TEMPLOMBA TILOS BELÉPNI
ASSZONYOKNAK FEDETLEN FŐVEL.
Századokig lefátyolozva
járt ide sok nagybeteg asszony,
hogy a legendás Szűzet félve
betegből gyógyulttá riadjon –
ma sevrókból kiperdülő nők
jönnek, ha fejük fáj, ha nem fáj,
s csak zsebkendőt vetnek hajukra.
(Lemarad nemsoká az is már…)
…Lisette a Szűz bal-tyúkszemére
könnyedén dobja mázas ajkát,
odatangózik az oltárhoz,
combján tapadó halásznadrág,
fájó fejecskéjén tenyérnyi
méreteivel a kellő
tiszteletet jelző, előírt
lepel – noha csak díszzsebkendő,
gyors ima, mutatós alázat,
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százfrankos gyertya a szentélyben,
hogy minden jóemlékű vétke
minél hamarabb csonkig égjen,
aztán siet a kocsijához
náthája szűntét meg se várva,
de – hogy könnyítsen a Szűz dolgán –
beejt egy aszpirint magába,
s kiérvén a szent területről
elkárhozott fiúkba botlik,
(retikülbe hull a fátyolból
zsebkendővé zsugorodott hit…)
S a templomban dagad a persely,
jóllakik szinte pukkadásig,
gömb-papok föl-le gurguláznak.
Istenre a völgy nagyot ásít.
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UTÁNAD
A kapu szárnyait kitárja
s visszafogón ölel utánad,
ijedten ballonodba kapnak
a tüske-körmű bokorágak,
a semmi sűrű közepébe
– mint éhes vércse – csap kezem,
a hangom szaladgál előtted,
gáncsol, letérdel, sír: ne menj!
A kapu szárnya leng a szélben,
sarokvasai felsikoltnak,
lemondón visszahajló ága
ökölbe rándul a bokornak,
szégyenletében zsebbe bújna
kezem – zsákmánya megszökött,
hangom fáradtan ül a fűre
szaladó lépteid mögött.
Izzó sötét maradt belőled,
semmit-érintő ölelés, de
helyeden átfúj, jaj, a szél és
szétviszi formádat az éjbe!…
Elindulok az állomáshoz
s – őszi hidegtől járva át –
fázósan karolom helyetted
hiányodat: az éjszakát.
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KÁNKÁN
1
Hej, Kati táncol, hej, Kati járja,
mert Kati, kicsi Kati táncos-lány,
dübörög a vastaps, dübörög a színpad,
reszket a jegenyefa-tákolmány.
Táncdobogásra fájdul a szívem,
bánata tenyeremen elcsattan.
S kicsi Kati járja, legelik alakját,
hej, Kati, de szomorú kedvem van!
2
Röppen a rokolya, ha dübörög a palló,
s röppen a Kata haja, kifakad aranyló
fürtjei-zuhataga pihe-puha vállán,
s száll a lány a
		
fürtjei árján!
Fodrai ívén
surran a szoknya,
gyorsul a kánkán
és Kata ropja,
ropja, kerengi,
és vagy ezernyi
férfi szeme-sugara tömörül a lábán!
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3
Járja, járja egyre csak,
s kéz a kézzel egybecsap,
dörrenő a vastaps-orkán,
ráncok árka bodorul a szoknyán,
hej, de szálló, ledér is az a rokolya,
hej, de bántó, kacér a Kata mosolya,
hej, de szálló, hej, de bántó,
fél világért, hitemre, nem adom oda!
Hej!…
4
(Csönd. Legördült réges-régen
már a függöny.
Képeimet tagjaidról
összegyűjtöm.
Testet formálok belőlük,
szép egészet,
úgy, egészben, szívesebben
szeretnélek…)
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EGY ÉJJEL A VÉGTELENNEL
Ó látod, látod a csillagos égre taszítna a hajlam,
hogy arcod, szemeid mását tejfényű űr-utakon kutassam,
mert húz a májusi ég: minden meteor-vasa mágnes,
mert éget a hűs éji fény, hej, hevesre fagyasztó láng ez!
Ó távolod fényes csillag-hűvöse robbanni forral,
játszom a lágy sugarakkal, mint este a hajfonatoddal…
Ó látod, látod, most itthagyom én a földet,
messzire száll anyagából a szív, egyre följebb,
tudod, a föld a világom egyébként, annak hangja
a versem,
de most, hogy már nem vagy itt, képed az űrben kell
keresnem,
én, a rög-markoló, mindig a földre tekintő ember,
kell, hogy kettesben égjek egy éjjel a végtelennel,
egy éjre elengedett a föld, magához ma már mire
vonjon?
Hol vagy a Mindenségben? Mára csak ez, ez a gondom.
Előbb még zúgott a zápor, ballonom alá ketten bújtunk,
vizesen, e földi módon csókolni összeborultunk,
mi gondunk volt, mondd, mi gondunk akkor
a csillagokra?
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Nem a Göncöl volt a fény odafönn, hanem idelenn
a csillogó tócsa,
csak egy ragyogásra vigyáztunk: én rád, te meg énrám,
te voltál nékem a teljes mennybolt: csillag, fellegek, fény,
árny,
aztán horkant a lég, hőkölt a zápor, elállott,
s illattól részeg, friss május-éj rohamozta meg a világot.
Mennem kell – mondtad akkor s szaladtál, a mély kapu
elnyelt,
májusi éjben hagytál. S hiányod az égre taszítja
az embert!
Látod, látod, a legszebb májusi éj kimaradt így,
jöhet még másik, több, hasonló, de ez soha, nehogy azt
hidd!
Mert most még teli a szívünk s ma oly teli, esőtlen
az éjjel
s holnap talán lobogó lángunkat eső, közöny veri széjjel.
Hej tenger a tennivalód ma, de károd tengerebb annál:
ó kedves, a legszebb májusi éjből – kiszaladtál!…
S rám most a csillagos ég csalogató fényeket küldöz.
Ó Mária, Mária, jöjj vissza, láncolj a Földhöz!
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A Hazatérés (1964)
című kötetből

ÚTRAVALÓ

Társaimnak, az egyetem végzett hallgatóinak
Magunkban jobban hittem én, fiúk,
mint istenben szokása némelyeknek,
Botond-erővel vertük a kaput,
értelme nem volt előttünk retesznek,
világot váltottunk szilaj szavakkal,
diákszobákban, nyiltszemű legények,
nagy eszmékkel komázva ért a hajnal –
szép volt, fiúk. Én mégis félek, félek,
hogy a megtörtek kedvetlen csoportja
bennünket is csitítva tör magához,
közönye mérgét vérkörünkbe oltja
s kitárt-pórusú bőrünkből kihámoz,
feladjuk a szineket is talán:
piros örömöt, kék dühöt, ha gondos
asszonyka, disznó-hízlaló magány
szürkítik sorsunkat sors-tucatokhoz.
Szégyenlenünk csupán egyet lehet:
ha lomhasággá alázzuk a békét.
A béke mozgás, friss cselekedet,
kitapinthatjuk sűrű érverését,
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a béke nem tunya zavartalanság,
hol az embernek gondja, dolga sincs már,
szivének lüktetést újfajta harc ád,
mely bonyolultabb szokott harcainknál.
Ne a rebellist őrizzük magunkban
csak a tüzét – szándékká komolyítva,
lobogni rendelt, forró korszakunk van,
mely szikráinkat láng-torkába issza,
mi tárhatunk a jövőnek kaput
jelentvén majd: a Rend megérkezett!
Tarisznyáinkba ezt kötném, fiúk,
a hamubasült „ég veled” helyett.
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HAZATÉRÉS
Hamar megérkezünk. Nem furcsa, csak szokatlan
hogy busz röpít oda, ahová mint gyerek
gyalog jártam ki rég. Nyáron, akár a katlan,
égették talpamat a hév homokszemek.
Télen a befagyott, a bádogszürke tócsák
lemezein csuszkálva hamarabb volt az út,
kopasz fák szaladoztak balról, mint most a póznák,
miknek drót-ágbogán a fény falumba fut.
Hazajöttem. A béke elémszalad, miként rég
kutyánk, Cigány szaladt, vígan csóválva farkát,
és megsímogatom ismerősen a békét,
míg ő kezemre nyalja melegnyálú nyugalmát.
Permetez itt a csönd – egykedvű őszi zápor –
permetez itt a csönd, ön-hullását elunva,
e nép, mely hallgatást rég kenyérért tanult – ma
falatot nem, de szót meg-megvon még a szájtól.
Némult a panasz is. No, nem zajos hozsánna
táncoló mámora lépett szikkadt nyomába,
tétova némaság, fürkésző ébredés
szurkál kiváncsian, mint új kenyérbe kés.
Sorsát fény felé tartva vizsgálódik a nép,
ízlelgeti a rendet, miként újbort ha kóstol,
restelli szidni már, félénk dicsérni még,
az arca savanyú, de nyelve csettint olykor.
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Ne félj, Edwárd király, nem síri tartomány ez,
a csöndje nyugalom. De hallgatása is van:
gyakran magas a ló, amelyről lekiáltasz,
s a nép saját mezőin érzi magát tilosban.
Szó vámszedője vagy! Kevély hivatalokban
pisszegsz még sokhelyütt, dolgod nem értve jobban
mint megvett légiós, ki célba lő parancsra,
s odatalál vakon, akarva nem akarva.
Puskádba ujjaid riadt görccsel fogóznak,
mindegy, kinek terít a tűz, mi az irány,
a célod egy csupán, akár a zsoldosoknak:
hogy ujjad ott legyen a puska ravaszán!
Tíz éve durva seprőd padlásokat söpört le,
megvádoltad viharral, kik szelet se vetettek,
s most ember-majmoló, új arcodat felöltve
leges-leghangosabban ujjongsz az új szeleknek!
Átellenben veled izzásba fog a régi
világ salakja is, lám, újra bátor égni,
a hültnek hitt hamu most parázslani kezd
s fertőző füstgomolyt árasztva sistereg.
Sikamlós csápjait összedörzsölve jár-kél
a dohos kor nehány rút pincebogara,
a bukott szolgabíró nem adná félvilágért
hogy tanácselnökökre jár most a rúd, haha!
S e kettős zaj között – két zengő sín zajában –
a talpfa-nép feszül, vas-sínpárt tartva fent,
acél visong a fán – s csak szú perceg a fában.
Mindig vasé a zaj. Mindig fáé a csend.
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Hazajöttem! A békét elrúgom, mint kutyát,
otthonok melegét, Cigány, elém ne hozd most!
Nehogy alkudni hívjon a békés némaság
s dühöm csönddel cseréljem, mint egyezkedő boltos.
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BALLADA
AZ ELKÉNYEZTETETT IFJÚSÁGRÓL
A múlt viharát – gyakran csontig-ázván –
kiállni nektek nem volt egyszerű,
de a jövőt nekünk is csak szivárvány
jelenti még, mert odébb a derű.
Szívünk komoly, ha nem is keserű.
Bár jó nekünk: vihar többé nem üldöz,
de lám, még a mi helyzetünk sem üdvös.
S kik a viharban sérülést szereztek:
úton-útfélen azt vágják fejünkhöz,
hogy mi vagyunk az elkényeztetettek.
Való igaz: a múlttal összevetni
nevetség volna ezt a kort ma már,
(hisz nem bolond málé után epedni
kit asztalához rántottcsirke vár!)
S ha ajtónkon a gond is be-bejár?
Panaszunk illetlen, rendellenes.
(Ne duzzogjon, ha kozmás a leves
olyan, ki kész ebédhez érkezett meg…)
Tőlünk csak a hurrá természetes,
mert mi vagyunk az elkényeztetettek.
A nősüléssel évekig kivárunk,
pártában fogy aránk legszebb kora,
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s ha végre a lányt elvesszük: lakásunk
tengernyi pénzért vízcseppnyi szoba.
Nem szülhet asszonyunk, mert nincs hova.
Szűk lett – miként kinőtt kabát – a város,
sok cérna kell még az újjávarráshoz,
mi értjük ezt: lakbért adunk s türelmet.
De hiába is mennénk a tanácshoz,
mert mi vagyunk az elkényeztetettek.
(Már hallom is a tenger ellenérvet:
„mi is így kezdtük”, „kis ügyek a még
erőnk-nyelő mamut-gondokhoz képest”,
„nagyon igényes ez a nemzedék”.
Ez aztán pontos, helytálló beszéd!
De mért szabály, hogy úgy kezdjük, miként ti?
Csak előbbről lehet előbbre lépni,
s – ha nem piszkálna gondja „kis ügyeknek” –
több nagy munkával tudnánk szembenézni
s akkor se lennénk „elkényeztetettek”.)
Tizenhét évig töltöttük serényen
tudás-borral – kikénezett fejünk,
s nagy polcra téve néhol még kevélyen
üres hordófej kong ukázt nekünk.
(Nem lenne lassan helyén a helyünk?)
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A világosság egyidős a renddel:
tizenhét éves. Aszú-értelemmel
volt hát idő betelni minden fejnek.
Ám kit sokszor leszóltak – szólni restell…
(Ja, mi vagyunk az elkényeztetettek!)
Herceg, nincs nálunk hívebb katonád itt,
e had bársony-sátorlapot nem áhít,
jól tudjuk: harca tenger még a rendnek.
Csak ne halljuk dobhártya-szakadásig,
hogy mi vagyunk az elkényeztetettek…
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JAJ, MIT TEGYÜNK OLYANNAL…
Jaj, mit tegyünk olyannal, aki a barikádok
tetején vas-időkben mellét kitárva állott,
hűsége rabjaként átlábalt tűzfolyón is,
s sziszegve járt nyomában a vipera-golyóbis?
Aki a győzelemtől méltán megittasodva
lépett – vezetni-rendelt – kisebb-nagyobb oromra,
és ott, a napba nézve, megrészegült a fényben,
s korbács-nyéllé silányult a zászlórúd kezében?
Körötte közlegények tették tovább, mi kellett:
bányásztak, esztergáltak, földbe magot vetettek,
s parancs-lesőn figyeltek, vigyázva, szinte félve
a hideg hős-szoborrá merevedett vezérre,
s bronz-alakján keresztül lassan gyűlölni kezdték
miért a tűzbe gázolt, miért vérzett: az eszmét.
Magas hegyeink ormán nem szobor: ember áll már,
ki ott is küzdve fárad, nem csak a barikádnál,
ámde a dombtetőkön itt-ott áll még a bálvány,
öklét a mélybe sujtva, arcát a napba tárván,
értünk hullatta vérét, értünk a tűzbe ment el,
kemény korban kemény volt – jaj, mit tegyünk ilyennel?
Vérét ontotta értünk? Öntsünk új vért erébe!
Miattunk tűzbe gázolt? Lopjunk tüzet szivébe!
Bronza bőrré puhuljon, éljen, mozogjon újra,
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kezek után kutasson dorongra-fagyott ujja,
ne várja meg, hogy egyszer úgy járjon, mint a többi,
hogy a nép kényszerüljön volt hősét félrelökni…
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STOCKHOLMI BÚCSÚ
Úgy bámultok bennünket, mint akik
csodát láttak tíz álló nap szünetlen,
mindannyian titkoltok valamit,
hitetlenség bujkál a szemetekben:
valóban köztünk voltatok, fiúk?
Hát átengedtek mégis „odaátról?”
A „vasfüggöny” mögül az ideút
már sima, vagy még érdes, mint a ráspoly?
Mi meg – miként akik az átjutást
a hídtalan folyón maguk se hitték –
ocsúdva kapkodunk. Mi tagadás:
kicsit nekünk is „nagy szó” még az ittlét.
Ezért úgy néztem Svenstorp száz tavát
hogy egy nézésre mindörökre lássam,
és úgy táncoltam itt „egy nyáron át”,
hogy minden nyáron emlékezze lábam.
S mint haldokló szemén a búcsufény
rögzíti még a jóbarátot, asszonyt,
úgy nézem, olyan utoljára én
Arthurt, Hannát, Lorent és Bengt Adamssont.
Találkozunk-e még? Végső e kézfogás vajon? Ki tudná ezt kitudni?
Higgyétek el: nem miattunk nehéz
nekünk ide, nektek hozzánk kijutni,
nem mi zárkózunk országunkba úgy,
mint aki csúnya vétkeket palástol,
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„veszélyesen” tiszták a vaskapuk
mögötti népek – szívük idelángol.
Ó nem kívántam békét még soha
a földnek így, mint most a búcsuzásnál,
hogy egy legyen a népek otthona,
ahol nincs többé „itt” és „odaát” már,
hogy tűnjön el a vízum, aknazár,
a fegyverekkel süllyedvén a mélybe!
Hogy búcsúnkat se keserítse már
a soha viszont nem látás esélye.
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VIRTUS
Öregapám, a kalapos,
s a vén Hadák, a késes,
készülődtek a vonaton
a fapados-ebédhez.
Jó volt a vásár Dánoson,
elégedetten ettek,
szalonnához szelvén lilás
vereshagyma-gerezdet.
Egymással szemben ültek ők,
nézték a kun vidéket,
mely irigy-hirtelen rohant
mellettük, mint az élet.
S mint földbe vág az ekevas:
fordult nagyapám kése
a madárlátta, földszinű
kenyér szikkad belébe.
„A bicskád Hadák-féle kés?
– reccsent reá Hadák Pál. –
Ha nem gyártmányommal szeled
szalonnád – nem is táplál.”
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S hogy nemet intett nagyapám:
Hadák morcos-mogorván
kikapta kezéből a kést,
s az ablakon kidobván
igy dohogott: „Szépen vagyunk,
vén kajlabajszu kontár,
hogyha a hazai ipart
te sem istápolod már!”
Öregapám egy szót se szólt,
csak fültövét vakarta,
majd hirtelen huncut szeme
felröppent a fogasra:
„Hát az ott Baranyi-kalap?”
– kérdezte meg Hadákot,
szaporán gyűrűztek szeme
derűs taván a ráncok.
És lőn: Hadák kalapja is
kiröppent, mint a stiglinc!
Gazdája bús-egykedvűen
nézte, summázta: volt – nincs.
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És vonatoztak csöndben a
hazai állomásig,
s egymást-fürkészve váltak el:
haragszik-é a másik?
*
Öregapám éhen maradt,
hisz elszállott a kése,
nem mérgelődött emiatt,
jó tréfa volt, megérte.
Hadák meg napszúrást kapott
és volt a képe kín-dús…
De gyakran elvigyorodott,
mert fődolog: a virtus!
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TÖRTÉNET,
amely tanulságosnak is
felfogható
„Riportot írjatok, fiúk, ma nékem
a pécsi balettről, ezt kérem én” –
szólt a szerkesztő bácsi és mi szépen
elindultunk a Nagykörút kövén.
Kél tollcsatár, két jóarcú legény.
Magam, s legjobb komám, a nők szerelme:
Gerelyes Endre.
A nagy feladvány szörnyűszép, magasztos
terhétől görnyedezve, komoran
vergődtünk át a csúcsforgalmi, hangos
utcákon, hol a népnek sodra van,
keményen és felelős-boldogan
ballagtam én s mellettem jött merengve
Gerelyes Endre.
S elébünk tornyosult egy nagy varázsló,
egy igézően vonzó épület,
borkóstoló volt, kedves talponálló,
melyben hegyek tárolják nedvüket.
Megmerevedtem, akár a cövek.
S megállt mellettem földbe gyökerezve
Gerelyes Endre.
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És mint a nyúl, kit foglyul ejt vak éjben
az autólámpák fényigézete:
úgy vergődtünk a kocsma bűvkörében
s indulni sem tudtunk semerre se.
Csupán előre, csupán befele.
Elébb magam, majd bús fejét leszegve
Gerelyes Endre.
„A riport így lesz jó – mondá barátom –
a toll a bortól könnyebben forog!”
És nyolc decit a normál vételáron
azonnyomban az asztalra hozott.
Én négy decit – gondoltam – bedobok.
A másik négyet meg bekapta rendre
Gerelyes Endre.
S a lelkünk mélyén fészkelő önérzet
felkérődzött agyunkig, majd tovább…
S szólottam így: „Aki ritmusra lépked,
nem több annál, ki tollal ví csatát!
Vagyunk mi is művészben akkorák
mint ők!” – szavaltam s buzgón helyeselte
Gerelyes Endre.
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(Méltánytalannak éreztük valóban
hogy két „ilyen nagy író” írja meg
a cikket, bárgyún és hajbókolóan
hajlongva, mint a kis riporterek.
Ördögbe is, ki látott már ilyet?
Én dünnyögtem s az asztalt egyre verte
Gerelyes Endre.)
És sértettségünk büszke Golgotáján
ürítettük a kínok kelyheit.
(Ugyanis zordul ujra sorbaállván
bedöntöttünk még ketten húsz decit.)
Ki az, aki riportot ír ma itt?
Sem én, se minden írók fejedelme:
Gerelyes Endre.
„Barátaim! – szólt hozzám messzedörgőn
kebelkomám – ne tűrjük ezt tovább!
Ha van egy csöppnyi igazság a földön:
rólunk írjanak – a balerinák!”
Én dacban égő szívvel estem át
az asztalon s mellém daccal hevert le
Gerelyes Endre.
Tanulság-pótló záradék:
Iró, magad minél nagyobbnak érzed
– akár a bor bódít, akár a hír –
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mindjobban a rólad-írást igényled,
és egyre kevésbé azt, hogy te írj.
Ez minden, amit összegezni bír
egy ajbe-nagy költő s egy mamut-elme:
Gerelyes Endre.
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HAJNALI KORHELYDAL
Két utca közt egy harmadik van.
Vagy egy a három? Üsse kő!
Pillér bokázik benn a hídban,
kéményt himbál a háztető.
Egyszerre járok három utcán
s a billenékeny sarkokon
– hol összefut a három-egy út –
önmagammal találkozom.
Magam vagyunk harmadmagammal,
egyedül másik-két velem,
(hármom képén most összesen nincs
egynek is kevés értelem…)
Ki hozta mozgásba az utcát?
Leány(ok?) ring(nak?) énfelénk,
épp szembesüt a felbukó nap
s a szem kirókázza a fényt.
A Váci út vagy a Tejút ez?
Csakis az utóbbi lehet,
mert köröttem egy kanna Vác sincs,
de látok négy kanna tejet.
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Hej, én vagyok a Szentháromság!
S a hetedik menny de magos!
Két cipőmben három titán van:
karikásszemű. Kapatos.
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LÁNYOK

(Gyakorló évem emlékére)
Ma először – alig-tanár –
a padsorok közt fel-le járok,
körülöttem, akár a nyár,
gyümölcs-mosolyúak a lányok.
Líviák, Editek, Manyik,
köztetek furcsa bánat jár át,
mert elvesztettem valamit:
korom kamasz-bizonyosságát.
Tegnap még ennyi „ifju nő”
láttára tűz szökött szemembe,
s ma először kötelező
nem gondolni a szerelemre.
Oly furcsa az első tilos,
mit ifjúság villant elébem,
először érzem most „magas
kornak” korom: huszonöt évem.
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KIMÉLJ MEG…
Csak ama rettegőn-riadt
tekintettől kimélj meg engem,
mely minden tiltott nász után
felkönyörög ijedt szemedben,
mikor ketté-józanodunk
szemedben kérdő a kerekség,
azt kérdezi: így, így sem unsz?
Azt kérdezi: most is szeretsz még?
E pillantás csak cikkanó,
de épp elég, hogy megalázzon,
bántóan bizonygatja azt,
hogy nem nő túl a testi lázon
mi engem utánad tüzel,
s hogy bujaság a szenvedélyem:
se szív, se gond – csak vér. Szemed
ezt mondja s ez rám nézve szégyen.
Vagy talán ős-eredetű
e szolgamód riadt tekintet?
Visszacsörrenek néha még
szokás-csatolta ősbilincsek?
Megejtett s nyomban otthagyott
cselédlányok félelme ez még?
Kijátszott mátka kínja, ki
odadta frigy előtt a testét?
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Fekszünk, tilalmas nász után.
Töprengsz: maradj vagy elköszönj-é?
Nyugalmam gyengéd ernyedés,
csupán te túlozod közönnyé.
Pedig most inkább kell nekem
hogy itt maradj, hogy végre lássad:
ki jó volt lángnak lobbanón –
jó most duruzsoló parázsnak.
Miért alázol hát ijedt
alázatoddal engem? Ó hát
mikor érjük meg már a nők
tudat-emancipációját?
Merj úgy szeretni, mint ahogy
én szeretlek többezer éve!
Hidd el: csak az a szerelem,
melynek a nász sosem a vége.
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GAZELLA-TÁNC
Mint a húr-inú gazella
lába lopva peng a kőre –
az a lány is pillanat volt:
felvillant s eltűnt örökre.
Karcsu táncdal ütemére
érintett meg és hagyott el,
fordult-perdült játszi könnyen,
hozzám-tőlem, úgy, ahogy kell,
hej, csupán gazella-tánc volt
ölelése is, a forró,
hosszasan hozzámtapadni
sosem hagyta a csapongó
rumba ritmus: néha-néha
hozzám-csapta bőkezűen,
s már a másik pillanatban
írigyen ellökte tőlem;
és csupán gazella röpke
lépte volt a csókja, csókom,
nem engedte a szökellő
dal, hogy ajkunk összeforrjon,
ha egy ritka pillanatban
megtaláltam végre száját:
máris, máris odahagytam,
követve tánc-fordulását…
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Miért nem tudtam megállni
legalább két hosszu percre,
ügyet sem vetvén a nyüzsgő
emberekre, bálteremre,
hozzám kötni erős karral
s hosszan megcsókolni egyben,
ezt akarta, ezt akartam,
jaj, akartuk mind a ketten!
…Fordult-perdült játszi könnyen,
hozzám-tőlem, úgy, ahogy kell,
karcsu táncdal ütemére
érintett meg és hagyott el,
mint a húr-inú gazella
lába lopva peng a kőre –
az a lány is pillanat volt:
felvillant s eltűnt.
Örökre?
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ERZSIKE
Erzsike rózsásan megy el,
és mind fakóbban jön haza,
jaj, magához sápasztja őt
a szürke akták halmaza!
Gépszalagjára félötig
főnöki szóvirág pereg,
hűvösen diktálnak neki
hivatalos leveleket.
Fehér blúzán, melle fölött
csiklandós kék szalag pihen,
fél öt után forrón kopog
a kék szalagra dalt szivem.
Erzsike rózsásan megy el,
és mind fakóbban jön haza,
sápadtan adja vissza őt
a szürke akták halmaza.
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NE BÁNTS…
Ne bánts. Egy szél-iramodás
az óceánt is megzavarja,
s a rezzenetlen víztükör
mozdul akarva nem akarva –
ne bánts. Csak néztem azt a lányt,
s a szoknyatánc-keltette, langyos
szélre mellőled-mozdulón
vagyok igényes önmagamhoz.
Ne bánts. A szél kerekedik,
a tenger nem tehet a szélről,
de törvény, hogy moccan, ha fú,
fakad tenger-természetéből.
Ne bánts. Egy szellő-léptü lány
jön itt – megfordulok utána,
aztán megyek, veled, tovább.
Megaláznál, ha megalázna
téged, hogy férfi úgy vagyok
ahogy tenger lehet a tenger,
letagadhatom százszor is,
de megtagadni?
		
Nem. Ne vedd el
belőlem, mi törvényszerű,
amint törvény a sejt a vérben,
nem férfiösztön-feladást –
neked csak hűséget igértem.
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ROSKADÓ ALÁZAT
Az apró hallgatások csönddé hatalmasultak,
csak te lehetsz a vétkes, ha majd talán megunlak,
hol már az a hiú láz, mi színes-lenni sarkallt?
Elmaradtak a csokrok, a sarki málnafagylalt,
nem várod el te sem már, mit úgyis elfelejtek:
a semmiség csodáit, a kéretlen figyelmet.
Szeretlek. Biztos így van, mert félek néha tőled,
hogy elveszíted egyszer mindent-bíró erődet,
hogy felbőszít a vakság, mely téged meg se látva
űz nálad haloványabb heveny-nők mámorába,
és lázadón ragyogsz fel, mert fájni fog, megértem,
nagy fények birtokában – maradni észrevétlen.
Mert szép vagy, mint a vadvíz színéről gyűrűző nesz,
melyből a partra érve nyugalmas esti csönd lesz,
mely fel sem fogható már, még sóhaját se hallod,
csak titkos lebbenését érzékelik a partok.
Szép vagy, akár a csöndben a rezzenéstelenség,
és mint borús szemekben a könnybe-bújt meleg-kék,
és szép, akár a lelkem legmélyében fakadt dal,
amit magam se hallok és mégis megvigasztal.
De hallgattál az első csokor-elmaradásnál,
és hallgattál az első kijózanult varázsnál,
nem kérdeztél, ha kérdést olvastam a szemedből,
csak hallgattál szorongva. Féltél a felelettől.
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S törődött hallgatásod csönddé hatalmasult már,
jaj, nem lehet szerelmünk korán ősszé fakult nyár!
Vívj ellenemre harcot, ahol megküzdve érted,
vér-áldozásaimból derül ki: mennyit érek,
hidd el: téged silányít a roskadó alázat,
tüzeiddel gyötörj meg, mint sorvadót a lázak,
a lappangó bajoknál tisztább a látható kór:
jobban küzd gyógyulásért, ki sír a fájdalomtól.
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MONDJÁTOK EL…
Mondjátok el, hogy öt-hat éve
sapkám sunyítva kapta le
templom előtt a félsz fejemről,
s lestem: valaki látta-e?
Mert még a lelkemben parázslott
– restellve s rejtve bár – a hit,
gondoltam: megmarad a látszat
és az isten is jóllakik…
S mondjátok el: nagy tézisekkel
civódtunk sokszor hajnalig,
(olyankor szinte észrevétlen
mindenki mindenkit tanít…)
a társaim úgy sisteregtek
mint a villámló zivatar,
s ez „égzengéses” éjszakákon
én csak hallgattam, mint a hal.
S mondjátok el, hogy multkor éjjel
szép barna lánnyal láttatok,
súlyosak voltunk, mint a bűn és
könnyűek, mint a táncdalok,
míg otthon asszonyom – kinek már
legszebb zene a zár zaja –
kulcsok halk-ívű fordulását
álmodva engem várt haza.
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Kit légnyomás sujtott, sokáig
reszketi repülők neszét,
a matróz is billegve jár, ha
a vízről biztos partra lép,
s melegágyból kivett palánta
halni érzi gyökereit,
időszakosan elsilányul,
míg friss földbe nem ültetik.
Zúgott fülem, bár messze-messze
volt már a légnyomás, a rom?
Sokáig ingadozva jártam
rendíthetetlen partokon?
S halványabb-zsengén voltam én zöld
mint akinek talaja van?
Mondjátok el, no rajta, bátran!
Én már nem szégyellem magam.
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ELMONDHATATLAN
VALLOMÁS
Van szerelem bevallhatatlan,
vállalt nyugalmad őrzöd abban,
te döntöttél ekként magadban:
titok legyen. Bevallhatatlan.
Azt dédelgeted, ami gátol,
ami megóv a kimondástól,
úgy őrzöd, mint koldus a rongyát,
hogy tested pucérnak ne mondják.
Észrevétlenebb a fedettség,
a megtagadott meztelenség,
a félbenyelt döbbentő-mondat,
ára behódolt nyugalomnak.
Elhessegetsz sok sas-szerelmet
ha kotlós-biztonság melenget,
moccanna vágyad bár: cseréld el
a meleget a repüléssel…
A szárny alatt a szárnyalás-vágy:
gyutacsát-vesztett bamba gránát,
sorsától fél: robbanni reszket,
magát alázza játékszernek.
Élve maradt, szomorú bomba,
egykedvű csirke, puha tollban,
szélárnyékban delelő koldus,
vigyázatodban egyszer fölbuksz!

— 85 —

Félelmed rongyod-óva koldul –
szabályos koldus. Sose fordul
senki feléd. Nincs szava, élce,
nincs tetteden meghökkenése.
Örülsz, ha rád se pillant senki,
ha nem kényszerül észrevenni,
tekintetek pergőtüzének
körében kényelmetlen élned.
Magaddal is hitetve vallod
hogy bőröddel egy már a rongyod,
kínok nélkül letéphetetlen,
benne szived elérhetetlen.
Miről titkon vallod: bolondság –
őrzöd, akár koldus a rongyát,
talpig beléje-öltözötten
lapulsz ártalmatlan közönyben.
Van szerelem bevallhatatlan,
vágyol rá – s benned van, magadban,
ragyogását rongy alá loptad,
magad előtt is letagadtad.
(Hát ki-ki éljen párja mellett,
nem vallom be, ha tán szeretlek,
nem állom, ha szemek aláznak,
s ha – mint a sast – szelek tépáznak.)
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EGYSZER MAJD MINDEN ÖSSZEKÖT
Ölelésünkben összeér:
talán a szív, talán a vér.
Az éjszakában összeköt:
talán a fény, talán a köd.
Mi hát – mi egybetart – a lánc?
Talán szeretsz. Tán csak kívánsz.
Mindegy, most hozzám tartozol.
S enyém leszel valamikor.
Egyszer majd minden összeköt:
a szív, a fény, a vér, a köd.
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HELSINKI, HELSINKI…
Testvérek városa, Helsinki, alszol. A mély
északi éjszaka megannyi meredek tornyodig ér,
villamossineid fémzaja csöndbe pihen
kezelők-elhagyta váltóknak ércmerev réseiben,
a nappali gépkocsik mély zümmögése sekély
neszekké tompult és elnyelte tengeri szél,
lányaid hajának búzaszinével a nap
éjjelre – ki tudja merre – tán tengeren túlra szaladt…
Helsinki, Helsinki, mélyebb itt benned az ősz meg az éj,
ilyenkor nálunk még bolydul az utca, ó, szinte zenél,
emberek kutatják egymást, vigadnak vagy éppen
veszekszenek,
szerelmes párokat dajkálnak csöndben az öreg terek,
tudom, nagy párbajra készülsz, várod a páncélos-vitéz
telet –
készülj a télre, te város! Melegítsd egybe az embereket!
Szivedben nem élnek együtt az emberek, talán ha laknak
csupán,
egymástól kitérve házukba huzódnak már délután,
Helsinki, Helsinki, otthonok összege, te,
egészben is légy otthona népednek, ne csak a lakóhelye,
sugaras mosolyú társkeresés korzózzon hűsfényű
utcáidon,
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csak akkor város a város, ha mindenki benne egy kicsit
rokon…
Helsinki, Helsinki, szép vagy és gazdag, jaj,
meg is szerettelek,
készülj a télre, te város! Melegítsd egybe az embereket!
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Az a merészség (1966)
című kötetből

PORVERS
Akit egyszer porig aláztak:
porig kell azért lehajolni,
a méltósága-vesztett sorshoz
méltóság-vesztve igazodni.
Előtted ember ráng a porban?
Megértem: belerúgni könnyebb.
Még emberibb átlépni rajta
könnyed sikkjével a közönynek.
Mentséged is van, ha a lelked
bátortalan feddése rádvall:
másokért őrzött tisztaságod
nem szennyezheted más porával.
Ha lehajolsz, még orra bukhatsz,
és hát derekad roppanó is,
ápolt tüdődet is belepné
a talajmenti szilikózis,
hát nem hajolsz porig, ha porból
akármi hív: kincs, ócska holmi…
Pedig akit porig aláztak –
porig kell azért lehajolni.
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KÖLTŐNEK LENNI ITT…
Itt gyávaság a töprengő merészség,
úgy vagy kemény, ha fejjel mégy a falnak,
csak úgy kék itt, ha legkékebb a kék ég,
itt nyár legyél, hogy megfelelj tavasznak.
Itt villám légy, a lángok lángja légy itt,
hogy ellobbanva szikrának minősülj,
gyülekezetre méretezd igéid,
ha templomodba pár bolond becsődül.
Ha itt él Krisztus – egy keresztre-szegzés
e megváltandó népnek szinte semmi:
ki néki szánta életét, legyen kész
naponta érte kínhalálba menni.
Ezért költőnek lenni itt nagyobb szó,
mint más helyen, hol nyár a nyár – hiába:
marék dohányért sír e nép, s pazarlón
félig se szítt pipáit sutba vágja.
De itt költőnek lenni akkor is szép,
ha együttjár a hétszer-elvetéssel…
Felhő mögül előbukkanva ismét
a csillagon még tündöklőbb a fényjel.
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DAL AZ ÖRVÉNY-LELKŰ FIÚRÓL
(Chanson egy filmhez)

Az állóvíz sivár, mint béna képzelet,
nem moccan, hogyha friss szellő legyinti meg,
a szintje sose fodrozó,
hullámtalan halott a tó –
az állóvíz sivár, mint béna képzelet.
Egy örvénylő fiú a tó partjára állt,
s a vízbe fürge, csöpp kavicsokat dobált,
de attól sem lett fodrozó,
még csak nem is csobbant a tó,
a sok kavics sután a tófenékre szállt.
És a konok fiú mindig nagyobb követ
vetett a tóba, hogy fenékig rázza meg,
s a legnagyobb kő is sután
süllyedt a kavicsok után,
s kietlen volt a tó, mint béna képzelet.
És szólt az eltökélt, örvény-lelkű legény:
„A gránit sem elég? Hát majd beugrom én!”
De sekély volt a víz, ezért
nyakát törte a tófenék,
s a megbénult kövek közé simult szegény.
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Ma sem mozdúl a víz, nem csobban fodrozón,
egy-tömbben áll a csönd a puszta partokon,
a tó fölé sirály se száll,
csak áll a víz, csak áll, csak áll,
és tömbben áll a csönd a puszta partokon.
(E dalt Bacsó Péter felkérésére a Szerelmes
biciklisták című filmhez írtam. Ám ebben
is inkább csak magamról sikerült vallani
– talán ezért nem használhatta a rendező.)
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AKI A NAPBA NÉZETT
Aki a napba nézett:
nem látja már a rétet,
s kontúrjai a kútnak
arany folttá fakulnak,
a karcsú háztetők sem
intenek neki rőten,
tündökletes szegény lett
aki a napba nézett.
Mértéke egy maradt ím:
az összefolyt aranyszín,
megveti már a fűzöld
homályát, ahol hűsölt,
és megveti az alkony
barna csöndjét a parton,
megveti a bogárhát
fekete roppanását,
és megveti a tücskök
ezüst szavát a fű közt,
szemébe nem világít
a pitypangsárga pázsit,
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aki a napba nézett:
tündökletes szegény lett,
tarkító színe nincsen,
csak fénylik, mint az Isten,
aki a napba nézett:
végzete fény-igézet,
egyetlen nagy sugárban
ragyog aranysiváran.
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FÜSTEZÜST
Hajamra száll a város füstezüstje,
tekintetem is szürke-sugaras,
immár dudolva járok, nem fütyülve,
huszonnyolc éves, őszülő kamasz.
A lányokat se szólitom le folyton
virtuskodó mohón ma már sehol,
szórakozottan magamhoz mosolygom,
akibe vágyam éppen megbotol.
Nem csattanok fel már az asztaloknál,
csak lassan szólok, csöndes-élesen,
s ha megkötöz az intrika-folyondár:
nem tépi, csak lefejti a kezem.
A wurlitzerbe nem dobok be pengőst –
rossz csíny az avas pénzen vett ricsaj,
még a veszélyes csínytevés se fed hőst,
legföljebb vásott vakmerőt takar.
Én jól tudom, hogy nem megalkuvás még
a férfikorral ez a fegyelem,
csak – mint vetőjét formázza az árnyék –
éveimet majmolja jellegem.
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Tudom, hogy az a konok lobogás, mit
szememben hordtam – szívembe kerül,
és majd annál fehérebben parázslik,
minél mélyebbre zárom ott belül.
(1965)
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APÁM
Apám nehéz ökölnek
tétova mozdulása,
nem lendül már ütésre
s nem tárul kézfogásra,
csak mozdul, mintha vélné:
valamit tenni kéne,
de ütni nem akar, sem
csapódni más tenyérbe.
Kő-korszakok apámat
éles-ridegre fenték,
majd kontár köszörűsök
éleit bereszelték,
nem tompa és nem éles,
csak csorbult, büszke penge,
se vág, se szúr, se fényes –
hever fiókba vetve.
Apámnak rossz a nemjó,
máskor nem rossz a rossz se,
neki már nem papolhat
német se és orosz se,
magát lódítja folyton
és magát fogja vissza,
sosem volt múltba húzó –
sosem lesz kommunista.
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Mindegy neki az élet,
oly mindegy: perc? Öröklét?
S mindegy, hogy meglakoltak,
akik hitét megölték.
Nekünk a tisztuló rend
naponta ad csodákat –
engesztelés helyett új
hitet ki ad apámnak?
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ÉS KÖLTŐ VOLT, IGEN!
(Radnóti Miklós emlékére)

Ő férfi volt, igen! A kiskert és a meggyfák
fedezékébe indult, akár anyás melegház
ölébe félve búvik a frissen nyílt levél,
kivárni zöld reményben, míg elvonul a tél.
De az ujságba nézett: ó mennyi seb, kereszt még!
És ujjai begyéig futott az idegesség,
kettős kín húzta-lökte: tenni vagy megmaradni?
A kertajtóból hosszan nézett utána Fanni.
És ember volt, igen! Az elvadult pilótát
a mámorig tüzelték – akár a rum – a bombák,
már-már nem is parancsra: önként és kéjjel ölt,
rommá alázkodott alatta lenn a föld.
És ő elszórta benne az emberi tüzet:
gondolkodjon kicsit, mig száll fejünk felett.
És költő volt, igen! Ha farkas-száj szorít:
jogosan élheted a farkas törvényeit,
megértem kit barakkos rabsorsa úgy gyötör,
hogy marharépa-héjért, ha kell, társára tör,
ott még a legnemesbnek is egy, csak egy a gondja:
egy répahéjnyit élni, másfél percig naponta.
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S az ő fő gondja az volt, hogy ott is verset írjon,
aléltan araszolván a ronggyá gyűrt papíron,
még ott sem dobta el a tollat, mint a megvert
sereg futó bakái bajtársukat: a fegyvert,
ő költő volt, igen! S ti, akik plüssben ülvén,
nyafogtok, hogy hiányos az „alkotó-körülmény”,
egy répahéjnyi percig gondoljatok csak arra,
ki úgy tapadt a tollhoz, mint kéz a puskaagyra.
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AZ A MERÉSZSÉG…
A hősök pontos céllövése
nyomán kinyúlt ellen kezére
bilincset nagy-csörögve verni –
nem bátorság, ne mondja senki.
Becsapni léprecsalt csalókat,
elátkozni elátkozottat,
fegyvertelent lefegyverezni –
nem bátorság, ne mondja senki.
Nem bátorság kihült hamukba
turkálni, parázsnak hazudva
minek izzása már csak emlék:
a test-hőmérsékletű pernyét.
A hajdan bősz, az „ordas eszmét”
– melynek fogát, szemét kiverték –
kutyakorbáccsal ütlegelni –
nem bátorság, ne mondja senki.
Az a merészség: megkaparni
fénylő homályt is, hogyha talmi,
mikor a gazda párás tükrét
tisztítja daróc-kutyahűség,
mikor nincs más: meg kell ugatnod
ki szalmával bélelte vackod,
mikor nincs más: inába marni,
ha vesztébe készül rohanni.
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Az a merészség: gyöngeségek
tünetét magadon ha méred,
a diagnózis – bárha szégyen
neked – kiált a költeményben.
Kételyt, mit rejt a lelkek mélye,
saját lelkedből hozni fényre,
a képhez, mit foltosra fest meg
a toll – magad venni modellnek.
Az a merészség: kívül-bévül
vállalni a valót vitézül,
s tökéletlen kép keretében
festeni a tökélyt merészen.
Az a merészség, ha a szépek
között azt vallod, ami mégszebb,
hogy ez a tisztuló világ már
tisztább legyen a tisztaságnál.
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BALLADA A DOLGOK ETIKÁJÁRÓL
Kanyargós úton, kézenfogva, együtt
megyünk, a léptünk egy irányba tart,
de kezeteket olykor eleresztjük
ha unjuk már a sok hajtűkanyart.
S megindulunk, akár a megzavart
csikócsapat, ha a karámra ráunt,
a gázolás véresre sebzi lábunk,
kanyar-levágó virtusunk ha éled.
S ti még követ hajítotok utánunk?
A törvény új, de régi az ítélet.
Az út egyengetésre rég megérett,
ti is tudjátok, ámde járt csapást
járatlanért csak csavargók cserélnek…
S e törvénnyé tett, balga öncsalás
miatt bejártok száz ölt, hogy a száz
öl negyedével jussatok előbbre.
Mi őrködünk a szűkre-mért időre,
sietségünkért vád csak akkor érhet,
ha túl vadul törünk a szűz mezőkre –
a törvény új, de régi az ítélet.
Ha lány s fiú vértiszta vágyban égve
a zöld hegyekbe űzve tartja nászát,
ha legyintünk a sok üres beszédre,
utálva kóklerek képmutatását,
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ha nem vakhit, hanem tapasztalás ád
erőt nekünk – az illem kést szegez.
Lehet ma bűn, ami természetes,
csak mert megtenni nem vagytok merészek?
Jogos kötél vagy boszorkányper ez?
A törvény új, de régi az ítélet.
Herceg, gyakorta még az ifju gárda
átesik a ló túlsó oldalára,
de ásatag normák szerint nem élhet.
S ma még így fest a dolgok etikája:
a törvény új, de régi az ítélet.
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A SZÉL BEFORDUL
A szél befordul most az ismerős út
kanyarodóján s kézen fog anyásan,
léptem nyomán – mint végtelen szökőkút –
a rét szöcskéket spriccel szét, sugárban.
A csöpp rovar szokott léptek neszére
csupán kitér, s nem ugrik el riadtan –
most nagyívű a szöcskék szökkenése,
hiszen már rég nem dobbant itt a talpam.
Rég jártam itt, gyerek már egy sem ismer,
létüket akkor nyárszelek üzenték,
s most árokparton játszik gőgjeimmel
a négy-öt évnyi szőke idegenség.
Már egyre hűvösebb a hazatérés,
mind kevesebb, ki elvár még e földre,
egy fruska épp kilép az útra, szétnéz,
s jól végigmér, mielőtt rám köszönne.
Anyám, igen, csak ő lép úgy elém, mint
megannyiszor s már faggat is, törődve,
mosolya mint a fény, mit nyári ég hint
a jégveréstől ájult búzaföldre.
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S körös-körül a sok-sok gyermekarcon
kitisztul kedves szomszédok vonása,
annak az anyja szent, hogy Márta asszony,
amaz meg ott csakis Csuhai lányka…
Eressz, te szél, eressz, minek vezetsz már?
Itthon vagyok, már ismerem a járást,
itthon vagyok, még akkor is, ha nem vár
köszöntés itt, csak néma szemrehányás,
eredj, te szél, itt kaptam én a dalt rég,
gőgjét levetve büszkébb lesz az ember,
mert tisztességem annyi megmaradt még,
hogy hazatérjek tiszta szégyenemmel.
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A VENDÉG
Hóban sorakozó nyomát
nem vallatják az érkezőnek,
kapu elé kiállnak és
szivélyes szóval ráköszönnek.
Nem kérdi senki, mit hozott,
s nem nézi, merről jő a nyomsor,
szobájukba tessékelik
s kenyeret adnak néki rozsból.
Egy-két meleg szava után
forraltborral is megkinálják,
estére a ház asszonya
néki veti legszebbik ágyát.
És reggel is lábujjhegyen
övezi őt a lágy kimélet,
pálinka várja és kalács
ha fáradt álmából megébred.
És mikor ujra útrakel –
körülfogják és magyaráznak:
melyik a legjobb út, melyik
jól bevált ösvénye a tájnak,
a gázló hol veszélytelen
s mikor szelíd a patak sodra,
parancs-erős intelmeit
mind egytől egyig elsorolja.
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Jaj annak ezerszeresen,
akit valahol befogadtak!
Irány-szabó gyengéd erőt
szive tarisznyájába raktak,
kéretlen jótevők raja
jogot formál aggódni érte,
s – bár kedves féltéssel teszi –
siet, hogy útját is bemérje.
Hóban sorakozó nyomát
kivallatják a távozónak,
kíméletlen nyomolvasó
a féltve-kísérő erőszak,
figyelik: merre tart, hová?
S ha eltér – utánakiáltnak,
kit jók tartottak jól: tovább
csupán a jók kényére járhat.
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NYÁRI TÁNC
I.
Szól a nóta, repdes a lány,
botlik a fény gyönyörű derekán,
pöttyös a szoknya, szárnya viszi,
tarka a röpte, a nyár szinezi.
Szállj, szállj szivemre, repülj, te katicabogár,
kóbor bogár, te, szerelmed ide-oda száll,
szállj, szállj nyaramba, fuvalma meleget igér,
azzal óvlak, bogár, ha közeleg a tél!
Még fehéren izzik a nyár,
síma a szél, melegít, muzsikál,
ám a szeleknek vasfoga nő,
felfal az ősz, te kacér repeső!
Szállj, szállj szivemre, repülj, te katicabogár,
kóbor bogár, te, szerelmed ide-oda száll,
szállj, szállj nyaramba, fuvalma meleget igér,
azzal óvlak, bogár, ha közeleg a tél!…
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II.
Mint a lepke, vagy bogárka
pöttyösen száll zöld levélre:
úgy tarkított szép szinekkel
percnyi hozzám-röppenése.
S mint érintés gyönyörébe
a levél is belerezdül:
vágyak gyönge remegése
futott szívemen keresztül.
Mint a szél, a zene lengett,
s bogaramat elsodorta
hálóként fogó levélre,
tóba-ejtő sombokorra…
Úgy tarkított szép szinekkel
percnyi hozzám-röppenése,
mintha lepke, vagy bogárka
pöttyösen száll zöld levélre.
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TARANTELLA
Futok elé, a mosolya sugaras aranya ragyog elém,
aranyoz a szeme, fekete szivemet öleli körül a fény,
ölel a fény,
ragyog a ragyog a napom elém!
És az éj falán a gondom árnya napra vágyva vág át,
fényerőben értve-mérve kedvesem hiányát,
mosolya egyre ideragyogjon,
sugara ereje bearanyozzon!
Mosolya bátor napsugár,
tócsák szinére szálldos,
mocsok alázta csöppeket
onnan szippant magához.
Futásom pára-szökkenés
a sárból – napsugárra,
az áttetszően folttalan
bárányfelhős világba.
És mosolyához tisztulok,
és megváltom magam még,
s ő szennytelen bocsát tovább
mint Beatrice Dantét,
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mert tőle visszavár a sár,
a barna gond, a pocsolyalé,
de mindig hozzátisztulok,
ezerszer ujra futok elé,
futok elé, a mosolya sugaras aranya ragyog elém,
aranyoz a szeme, fekete szivemet öleli körül a fény,
ölel a fény,
ragyog a ragyog a napom elém!
És az éj falán a gondom árnya napra vágyva vág át,
fényerőben értve-mérve kedvesem hiányát,
mosolya egyre ideragyogjon,
sugara ereje bearanyozzon!

— 116 —

CANZONE PROFANA
Ha azt írnám, hogy érted
a poklokig leszállok
áldott szerelmem – hangosan nevetnél.
Mert ésszel jól föléred
hogy nincs pokol, s hogy áldott
madonna sem vagy, tegnap is pereltél,
mert szél fütyült, jeges szél,
eső csörgött az útra,
s te ázott szerelemben
vártál szipogva engem,
s én nem jövék e nyirkos randevúra…
Pokolig? Isten őrizz!
A sarkig sem, ha szél zuhog s esővíz!
Amennyit érsz, megéred,
jó veled nagyra-lennem,
csinos vagy (bár hajad most épp megázott…)
Hidd el: eztán se félek
esőtlen, tiszta esten
bumlizni érted három-négy megállót.
Minek hazudni néked,
miként költő, ki hantál,
harsogva, mint a fanfár:
„pártom, hazám, érted máglyára lépek!”
Majd keszeg gyufalángtól
rezel be és pártot, hazát elárul.
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Magasan jár a csillag,
nehéz lehozni onnan,
annak se megy, ki őszintén igéri.
Törvény is már e nyiltabb
s józan-beszédü korban
a nagy szavak csalását tettenérni.
Az embert tette méri.
Ne álmokkal cserélj föl:
erőm ahhoz kevés lesz
mire csak álom képes,
nem hozom le a csillagot az égről.
Sokkalta többre kérj te:
csillagfénynél tisztább őszinteségre.
Dalom, ne szárnyalj szét az emberek közt –
az a madárka dolga.
Te földön járj, mintha szárnyad se volna.
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MINDKETTŐ EMBERÜL
Szeretlek. Tőlem el ne várd
szokott módját a széptevésnek,
téged aláznának meg a
bókká butított esküvések,
mért mondjam: csodaszép a szád,
mikor csak oly szép, mint az átlag,
te is tudod: az úgyse vagy
akinek vágyra gyúlva látlak.
Egérfogáshoz épp elég
egy csöpp szalonna – macska sem kell,
cincogó lányokat szokás
lábról levenni közhelyekkel,
az ő receptjük ismerős:
célzás ruhára, hajra, gyengéd
figyelmességek közt nehány
jólidőzített szemtelenség –
ez csapda csak s nem taktika,
nem bámulat, de szánalom kél
az áldozat iránt, kiért
fölös hűhó a macskafortély,
mikor csak bársony bőrödért
s csodás-ívű szádért dicsérlek:
arcod ne fesse hála-pír,
inkább harag-piros önérzet.
Tedd, hogy remek melled mögött
bonyolult szívedig találjak,
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s ha szíved méltónak itél,
fizesse értem meg az árat,
nászunk legyen ellenfelek
vívás utáni kézfogása,
egymás próbáját miután
mindkettő emberül kiállta,
amikor már nem érdekes
ki nyert, vesztett, hol több a sebfolt,
amikor csak egy lelkesít:
kettőnkhöz méltó küzdelem volt.
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FELHŐK
Felhőket láttam megbotolni
egy kifeszített holdsugárban,
ezüst erő sujtotta őket
mint huzalba-botlót az áram.
Odáig szürke-szomorúra
az égsötét szinezte őket,
de botlásukban felragyogtak
egy percre a sugárütöttek.
S kigabalyodván a sugárból
tovaszökött megannyi felleg,
s – engedve ég-szín kényszerének –
megadón visszafeketedtek.
Köd ellen lázadó sugárként
s szürkeségen átfeszültem,
felhő-lányok belémbotolva
vergődtek tiszta perc-ezüstben,
kigyúltak tőlem, mint a csillag,
jobban ragyogtak szinte nálam,
de gyávák voltak megfogózni
hitem világos sugarában,
konok irányú vonulások
évezredes törvénye húzta
valamennyit tovább az égen
a szürkén állandó borúba,
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sötét parancs, sötét szokások
erőszakától komorulva
úsztak szürkén a szürkeségben,
fényt sohasem találva újra.
Te több legyél a folytatásban,
ahogy jöttél, úgy nem mehetsz el,
ápoltalak fényes szavakkal,
sujtottalak homályos csenddel,
a gondjaimtól szép az arcod,
szemeidben tüzem parázslik –
megcsúfolod a ragyogásom,
ha továbbutad visszamásít!
A közöny gátja voltam eddig,
lépcsője lennék most a szebbnek,
átlépkedsz rajtam, jól tudom, de
magadat feljebb kell emelned,
elhagysz, de sose szabadulsz már,
kozmosz ködén és űri füstön
átragyogva mind magasabban
hordod rádégetett ezüstöm.
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KILENC HOLLÓMADÁR
Oly kegyetlenül szép a tél:
jég-pallosú bakó,
kinek mezítlen vállain
fehér palást a hó,
a pusztán föl-le kóborol
és mindig arra sujt
ki minden hajlékból örök
időkre kiszorult,
csak azt fejezi le a tél,
kinek nincs mása se:
se háza, földje, rokona,
csak tél-igézete,
ki havas dűlőn ténfereg,
ki dermed és vacog,
s az minden bűne, hogy szegény
és kiszolgáltatott.
Olyan vagy, lásd, akár a tél:
aki födél alatt
melegszik, nem tudhatja tán
még azt sem, hogy ki vagy,
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de aki hozzád fut, kinek
egyetlen útja vagy,
tündéri hóhér, az neked
csupán csak áldozat,
szép kék fagyoddal gyilkolod
– ó szörnyüszép halál! –
ágyad körül prédádra les
kilenc hollómadár.
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EGYEDÜL
Az a magány: aludni térni
egyszál-pucéran olyan ágyba,
melyben néhány nappal előbb még
szeretőd válla volt a párna;
mint alma-álom, rádvirult a
lánymell, kezedbe kerekedvén,
s most gömbölyű homályt szorongatsz
az éj didergő, vézna testén.
Elküldtelek – s én érzek úgy, mint
akinek az útját kiadták,
ujjaim teli kosarából
elgurultak az aranyalmák,
füled kelyhébe összegyüjtve
elvitted felforrt suttogásom,
formád nyomának mélyedése
hűsen ásít a szalmazsákon.
Voltál test-méretű valóság –
hiányod mindenségnyi semmi,
köröttem bizsereg a csönd már,
mellemet kiáltás repeszti,
kiáltozom, de visszalengő
illatod éri felszakadt szóm,
s csitulok, mint aki magában
dúdol, ha kopognak az ajtón.
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Ne fordulj meg, nem lenne úgysem
megoldás már a visszatérted,
csak úgy maradok meg neked, ha
nem hallod, hogy kiáltok érted,
máskor bennem csodát csodáló
szemed kihűlne most, ha látna,
megfosztva gőgöm mákonyától
visszatérésed megalázna.
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VASVIRÁG
A vascsöbörbe tett virágra
rászól a kotnyeles világ:
„Virág, mesék virága, drága
tövednek díszcserép dukálna
vagy ritkaszép kerámiák!”
A szép növény buzgón virulna,
de vág a szó, szivébe vág,
szirmot sziromra rejt pirulva
és amikor rászólnak ujra:
röstellni kezdi illatát.
Természettől szép köntösében
didereg s bánat járja át,
mert a kontraszt alázza mélyen
– bár nem szándéka semmiképpen –
szegényes fenntartó vasát.
Ezért átváltoztatja drótra
gyökere gyönge ágbogát,
levelét belepi a rozsda,
acélhuzal lesz minden rostja,
s fémlemez-szirma szinte vág.
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Így lett az érdes ércedényben
finom virágból vasvirág.
A változást nem bánja mégsem:
egyenesebben áll a szélben,
sorsa bátrabban mostohább.
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KEDVES
A kedves minden hajnalon
átdidereg a városon
és elcsúfítják a hideg
kedélyű korareggelek,
füst száll arcába és korom,
a bőre már akár az ón,
villamosokon reggeli
szitok mosolyát mérgezi,
hegyes könyök-tülekedés
szúr a mellébe, mint a kés,
bájos kalapja szép fején
behorpad, mint a pléhedény,
lába ácsorgástól dagad,
harisnyája is elszakad,
munkája közben fel se néz,
napja tevékeny feledés,
és este, mikor szatyrait
hozza, alakja megtörik,
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kettőnk felhője dupla súly:
kétrét hajol hangtalanul,
már a szavát se hallani,
elnémult benne valami,
csúfítják esték, reggelek.
Lassan már rá sem ismerek.
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HOL VOLTÁL?
Hol voltam? Halkan dünnyögök
valamit, bár hallgatni kéne,
szemedből kérdőn süt felém
a válaszvárás ősigénye,
századok óta rend, hogy a
kedves beszámoljon, ha megtér,
csönddel becsülnélek, de már
felelni ez a furcsa rend kér.
A téged ösztönző szokást
szolgálom én is már: beszélek,
bejáratott nyelvvel, simán
hadarok egy-két semmiséget –
s te megnyugszol. Mit is tehetsz?
A fontos az, hogy jár a nyelvem,
skandálhatnék akár gyerekmondókát is, hogy leszereljen.
Hol voltam? S ha megmondanám
hogy a multamba visszajárok?
Hogy néha messze visznek el
a volt kamasz-kiruccanások?
Szokatlan még az új szabály,
erővel játszom azt, ki voltam,
vadócságomat menteni
egy éjt megint átkóboroltam.
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Kocsisboroktól táncoló
szivem kérkedve mutogattam,
loptam tejet az üzletek
elől a korhely virradatban,
kapuk alatti megvadult
szeretkezések régi ízét
idézte föl egy kósza lány,
s odadta buszra kevés pénzét.
Hol voltam? Úgysem értenéd,
hogy színt kever az élni hangos
makulátlan-romlott kamasz
fakóbbra változó magamhoz,
engem aláz és téged is
szokások dőre vallomása,
hallgatva várd ki, hogy legyek
túlélt magamnak tiszta mása.
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SZÖKEVÉNY
Bár élesen figyel a foglár-mátkaság,
mit gyáva megszokás béklyózásomra bérelt:
éjjel bilincseit lehullatván a vágy
ijedten lépi át a kétszáz kilométert.
S – szökevény cinkosa – én magam sem tudom
fellármázni az éjt, hogy vágyam visszafogjam,
tilos tette előtt szememet behunyom,
sorsáért reszketek, vele szöknék titokban.
Így jut, csak így jut el hozzád a szenvedély,
szökött fegyenc gyanánt, kinek bűntársa éj,
míg félrenéz az őr: hűség a megszokotthoz.
Még félek, még ijeszt a bűn s leleplezés,
iratlan cikkelyek szerint törvény-tevés,
de már tudom: erőd s egy új törvény feloldoz.
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CSÖNDTELENÜL
A „törvénytelen” szeretők nem
fordítják fény felé az arcuk,
mosolyuk is árnyékba rejtett
s kétszer sötétebb a haragjuk.
Szeretni kölcsönágyra járnak
diszkrét csörgésű kulcscsomóval,
egymás mezítlen melegéhez
szorongva érnek, mint a tolvaj.
Nem ismerik a gondtalan nász
fegyelmezetlen őrülését,
neszekre függesztett figyelmük
rándulni kész, akár a vészfék.
Nem bújnak össze önfeledten,
csak félve egymáshoz lapulnak,
ernyedten is olyan feszültek,
mint puska ravaszán az ujjak.
Sivár magányuk sem magányos:
presszókban ülnek félaléltan,
egymás mellett egymásra várnak,
kettesben is emberkaréjban,
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nem ismerik a délutáni
szelíd szieszták tiszta csöndjét,
ezer felől figyelt magányuk
sosem lesz páros egyedüllét,
sorsuk zsibongó hontalanság,
akár utcára kivetetté.
A „törvénytelen” szeretőket
a csönd hiánya űzi ketté.
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VALLOMÁS
Belátom, nincs menekvés. Veled kell végigélnem
– ha van még – hátralévő harminc vagy negyven évem,
s ez nem beletörődés. Törvény, mit – félredobván
hűlt viszonyok receptjét – létezésed szabott rám,
kenyérhéj vagy, mit éhes vándor szorít a zsebben:
kevés és íze-vesztett – de nélkülözhetetlen.
Miért léptél be orvul szeretteim sorába?
Szükségem úgy tapad rád, mint kisdedként anyámra,
ó, lennél bár közömbös! Elválnánk, mint sokezren
teszik e kontinensnyi érzelmi jégveremben,
akadna magyarázat: a költő szárnyalását
ódon kalitba zárja kicsinyes monogámság…
Nem a közös nyomorral kibőjtölt kedves otthon
ölel panel-falával, hogy véled összefonjon,
nem kényelem bilincsel, meleg fészek-közösség,
miért a csontig ázott madár felejti röptét,
nem is a hála láncol, miért esett koromban
szegődtél életemhez, amikor senki voltam,
és nem a megszokás tart, amely lázadni pattant
idegeket csitítva nem vállal már szokatlant
s a meglévő csekélyért – mit marka bizton érez –
a többnek csöpp esélyét gyáván feladni képes.
Beléptél – mit tehetnék? – szeretteim sorába,
anyámmal és hugommal egy sorban állsz – hiába:
ezernyi összenőtt szál kötöz az életemhez,
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mégsem merném mesélni olykor susogva: Kedves,
megint beleszerettem egy röpkevágyu lányba,
ki átlop olykor engem egy felhőtlen világba –
mert már az ösztönökben szavam bátortalan kong,
mert bűn ma még alázni baráti szóval asszonyt,
szokásból sem viselnéd. Mégha rosszul sem esne
törvénysértő beszédem, elmenni kötelezne
s én meghalnék utánad. Inkább heves szerelmest
mímelek éjjelente, csak végleg el ne kergess,
hidd el: rakéta-korban a frigy még ősi, félvad.
Te nélkülözhetetlen – de kár, hogy feleség vagy!
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A REGE A GYÁVASÁGRÓL EPILÓGUSA
Asztalt verünk, s a hangos legénykedés zajától
megittasulva hisszük: a föld remeg – pedig
csupán a kocsmaasztal, amely billegve táncol.
Világot verni vélnek, kik az asztalt verik,
s ifjú kedvük valóban világverő veszettség,
de döngetésre már csak asztal jutott nekik.
Ezért a régi virtus minálunk már nevetség,
megannyi régi merszü vén korhely csak röhög,
ha döngetésre váltjuk hitünk felnőtt fegyelmét.
Hajoljunk össze inkább az asztalok fölött
és hallassuk a csöndes titkok komoly beszédét,
s kiteljesül ezernyi őszinte szó között:
ma felmért gyávaság a legnagyobb merészség.
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SICILIANA
„O Lola ch’ai di latti la cammisa
si bianca e russa comu la cirasa!
………………………………………
E s’iddu muoru – vaju’n paradisu…”
I.
Lám, megvadult a tenger:
egy éles parti csúccsal
az égen átdöfött, mert
nála kékebb az ég:
s megrögzött fegyelemmel,
kibuggyanó borúval
sötét-felhősre vérzett
az ég, a tisztakék,
féltékeny volt a tenger,
a kék a kékre tört, mert
eldönteni: ki kékebb? –
csak ölve tudja még;
kétélű sziklaheggyel
legénykedőn az égbe
döfött s felhősre vérzett
az ég, az ég, az ég!
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Ostoba volt a tenger,
saját kékjét megölte,
hisz égtől kapta mindig
rátarti kék szinét;
s a győző lett a megvert:
diadalt ül fölötte
a holt égről esőző
monoton vérsötét,
az ég derűje nélkül
sivár mező a tenger,
s komor habok fölött, jaj,
hiába kék az ég!
Csupán ha összebékül
az ég s a tenger egyszer,
csak úgy lesz majd e tájon
kétszer is kék a kék,
egyszer az ég a habra
derűsen mosolyog majd
s magasságot a mélynek
önzetlen fénye ád –
s a tenger elfogadja
a felkinált sugár-rajt,
együtt ragyog az éggel
s megváltja önmagát.

— 140 —

II.
Ó, Lola, érted késel még a féltés,
ha másra szebben nyílik a szemed,
ki érted hal meg, följut, jó, a mennybe,
csak túl korán és akkor is: minek?
Ó Lola, érted kell itt élni-halni?
Nincs cél nagyobb, miért méltó a vér?
Csak szombatesti kos-torzsalkodásra
elég e kéken habzó szenvedély?
És otthon is: hányszor uszít parasztra
parasztot még a virtus, kocsmagőz!
Ez hát a nép, mely országlásra termett?
Éretlen győzni akkor is, ha győz?
Jaj, bicska nyílik értelem helyett még,
s ki nép nevében nép nyakán pöröl –
titkon kacag: csapszékben oszt monoklit
s nem őrá sujt a proletár-ököl!…
III.
Tolcsván és Alcamóban
szüreti éjszakán még
túlforr magán a szándék –
egymást öli a nép.
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De – mint a bor – beérik
s küldetéséhez ér föl:
szokása börtönéből
béklyótalan kilép,
összekerülnek majd az
egy sorsba összezártak,
egymásra rátalálnak
a rég együtt-levők;
és kéken ég a tenger
és kéken ég a szép ég,
s szétveti ez a kékség
a szürke levegőt,
az ég s a durva tenger
haraggal összenéznek,
de együtt lenni kéknek
mindkettő megtanul,
páváskodik a szél még
köztük, s gomolyg a pára
nyomasztón: ám hiába:
az ég s a víz az úr!
Scopello (Sicilia), 1964
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A Túl az éjszakán (1969)
című kötetből

ARS POETICA
Csak annyi kell, hogy felborzold a bőrök
holtág vizét idéző simaságát,
versed nyomán legyen angyal vagy ördög
indulatú az egykedvű puhányság,
csak annyi kell, hogy ezrek mellkasából
kihalld a szívek rejtjelét – s ne fejtsd meg,
zaját csak felfokozni légy te bátor
a lelkekben zajló történelemnek,
csak annyi kell, hogy valld be verseidben
mit megvallani magadnak se mernél,
mert jóvátenni így tudod – vagy így sem –
az eredendő bűnt, hogy megszülettél.
Csak annyi kell, hogy ez mindegyre kelljen
másíthatatlan sorsként a szivedben.
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HOZZÁJUK MENNI
Oly könnyű volt az est és oly nehéz most
a lélek bennünk. Szinte süllyed, érzem,
akárha fennen berregő borúval
repülőgép szállana könnyű szélben…
Emlékszem még: a kert mögött, a tarlón
kicsinyeit szólítva réce kószált,
megmotozván az abrak-törmeléket,
amit hántáskor otthagyott a jószág,
a frissenvágott széna illatától
dalos mámorba bódultak a tücskök,
a kakukkfű-borított árokparton
cigánybandájuk sürgölődve nyüzsgött,
a szundikáló, messzi gulyarétről
parasztszekéren érkezett az este,
vacka felé cihelődött a nap már,
a dombok mögé fáradtan hevert le,
és Bokros bácsi lassú mozdulattal
pára-homályos poharakba töltött,
komoly szóval nemesre szégyenített,
hogy az ég alja is belevöröslött.
Hozzájuk kéne menni. Évek óta
a törpe gondok mákonyában élek,
zsúfoltságában tetszelgő világom
benépesítik „fontos” semmiségek,
már évek óta ócska kis pribékek
lényegtelen ütésein borongok,
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vagy vélt barátok vállveregetése
miatt vagyok – túlzóan szinte – boldog,
már úgy vagyok, mint pille-nők körében
magát fölös fölénnyel kellető hím,
miközben szégyenítő szél süvölt át
üres szivem kietlen jégmezőin,
hozzájuk kéne menni, teljes esték
nehéz csöndjében asztalukhoz ülni,
s gonddal göröngyös, földkemény szavuktól
bátran telis-telire részegülni,
olyan gondokkal gazdagodni náluk,
mikért méltó a töprengés, a méreg,
s olyan hitet kérni útravalóul
mi kényszerít, hogy csak lobogva éljek,
hozzájuk kéne menni, visszakapni
mindazt, amivel egykor elbocsátott
a falvak népe, rám is bízva gondját,
hogy tisztességgel adjak róla számot.
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VÉGÜL HAVAT LAPÁTOL
Apámat, hajnali vonat,
egy hónapig hozod még
naponta Pestre be, mivel
koros, nyugdíjkoros rég.
És majd az első hajnalon
hogy nem csörög a vekker,
apám a csöndtől felriad
s tápászkodó szemekkel
zavartan ébred arra, hogy
még órákhosszat alhat,
s – életen át kímélt ruhát –
felölti a nyugalmat:
feszít s feszeng is benne, a
szomszédoknak mutatná,
s mert benne mozdulni se mer:
a székkarfára rakná,
attól, hogy akár délig is
alhat – nem bír aludni,
érzi: most nem hajnal derül,
csupán az éj fakul ki –
felkel, a ház körül topog,
végül havat lapátol,
szemébe friss szelet s vonatfüttyöt suhint a távol.
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NE FÉLTSETEK
Lemondanak még rólam egynehányszor –
a kárörvendők szívesen temetnek.
Akiknek talmi harsogás a mámor –
ugyan miért is értenék a csendet?
A kóbor ihlet hosszú tetszhalála
a hallgatás szoros vermébe hantol –
ne féltsetek. Magammal egybeásva
viaskodunk. Ne féltsetek magamtól.
A költő csöndje több a hallgatásnál:
a lélek hangtalan kínvallatása,
melynek során a poklokig alászáll,
hogy aztán égig csapjon áradása!
Erőt növeszt e csönd, hogy megfeleljek.
Az újbor is csak úgy tisztul, ha erjed.
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LÖVÉSZETEN
Csak az zavar, hogy csöppet sem zavar már
a géppisztolyok éles vakkanása,
az egykedvű közöny árkába lelkünk
halk összerezzenéseit beásta.
Mikor kirándulóként jártam erre:
még a vadász lövése is ijesztett,
mi hébe-hóba messziről sebezte
a nyúlszelíd, süketfajd-csöndes estet.
S most az zavar, hogy csöppet sem zavar már
a géppisztolyok éles vakkanása,
száj-szögletemben testrész már a fűszál:
meg se rezdül. Csöpp indulat se rázza.
Félek. S e félelem nem reszketés a
fegyver-dörejtől, mely most untalan szól,
attól félek, hogy már csöppet se félek.
Nyugodt vagyok. Ezért félek magamtól.
Így fásulunk vakon-dologtevő és
ártatlan gyilkosokká háborúban,
szemünk se rebben majd s ölvén ölődünk,
fűszálat rágva, egykedvű-unottan.
Ezért kell még a laktanyás szigor, mert
az ember ott lelkét elejtve lő és
fűszálat rág és félve döbben arra,
hogy határtalan a beletörődés,
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hogy nem szabad egy újabb háborúval
az emberek lelkét alázni addig,
hogy üressége visszhangot se vállal,
mélyén a vég dörgése meg se hallik.
(Váci laktanya)
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MEGBOCSÁTOM
Neked még azt is megbocsátom,
hogy nincs mit megbocsátanom,
kegyetlenül jó vagy te hozzám,
a jóságod már fájdalom,
neked még azt is megbocsátom,
hogy vak gyanusításaim
miatt én bűnhődöm, felőröl
a magam fabrikálta kín,
neked még azt is megbocsátom,
hogy szüntelen kedvembe jársz
s már nem tudom, mi ejt karomba:
odaadás vagy megadás,
neked még azt is megbocsátom,
hogy már e csöpp kétség miatt
még selymes szóval simogatni
rendelt sorom is vádirat,
neked még azt is megbocsátom,
hogy tiszta vagy, mint… Nem tudom.
Csak azt tudom, hogy tisztaságod
csak úgy hiszem, ha piszkolom,
mert égi már e tisztaság, hogy
földibb legyen – szennyezni kell.
Neked még azt is megbocsátom,
hogy megcsallak valakivel.
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ELFOGNÁM SZÉL-SZERELMEDET
Mióta biztosan tudod,
hogy létezésed éltet engem:
képzelt fölény duruzsoló
biztonságát se szítja bennem
kétségeid sóhaj-szele –
hamuvá lett lobogó gőgöm,
elfognám szél-szerelmedet,
hogy örökké nálam időzzön.
Már gyermekláncfű-bolyhait
lefújtad mind a kétkedésnek,
a „szeret – nem szeret” pihék
úgy fogytak el, ahogy remélted;
szeret – vallott a sorsvirág
s lehet: e vallomás a veszte…
Talán szeretlek? – megszeretsz.
Szeretlek! – s talán nem szeretsz te.
Úgy vagyok, mint aki magát
megadta épp a harcmezőkön,
s várja, hogy ellensége most
elfogja vagy szívébe lőjön,
rejtélyességem fegyverét
önként, feladva félredobtam
s hogy foglyul ejts – azt várom én
végleges-kiszolgáltatottan.
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HÓ-ÁLMAIM
És hó esett a tiszta víztükörre,
a pelyheket
nagy hullám kapta ölbe,
és vízzé vált a hó ott mindörökre.
Nem volt remény, hogy a hó megmaradjon,
nem volt fehér
a táj, csupán a parton,
a víz színén fehérlőn nem maradt nyom.
Ha jéggé fagysz, a rád hullt drága pelyhek
nem növelik,
csak terhelik a lelked,
és eltakarják szépségét színednek.
Hó-álmaim örvényeidbe hullnak,
s örvényeid
havamtól gazdagulnak,
midőn ijesztő messzeségbe futnak.
Az életem csak benned folytatódhat,
ez sorsa rég
– ha vízre hullt – a hónak,
belédhalok, hogy éljek, mint futó hab.
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Kergetőztek az örvények pörögve,
rohant az ár
a végtelen ködökbe
és hó esett az örvénylő gyönyörre.
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STACCATO
Amíg csupán lopjuk magunknak egymást:
csak lopott holmi lesz, mi rég miénk,
vezekelünk a rég megérdemelt nász
visszaeső kis bűnözőiként,
akié vagy, elvesz naponta tőlem,
s ha néha visszakaplak egy napig:
megint sután, csak félig-ismerősen
puhatolom felejtett titkaid,
heteken át, míg várom folytatását
egy-két lopott órának, meglopok
minden varázst, mit új találkozás ád,
mert úgy kezdjük mi egyre újra, hogy
már messze vagy, mikor megérkezel.
Karomba kaplak s mégsem érlek el.
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SZENT MIHÁLY ÚTJÁN
Párizsban a Hortobágy poétája
percig feledte a magyar ugart,
(Szent Mihály útján korzózott a nyár és
dalolt a Szajna-part),
de otthonról az ősz, a gond utána
szökött egy pillanatra nesztelen,
s a költő őszi kedvvel ment tovább a
Boulevard Saint Michelen.
Szívében akkor íve tört a nyárnak:
a Gare de l’Estre fázósan vonult,
s – föl-földobott kő – ősz-kopár hazája
földjére visszahullt.
…Párizs nyarában könnyed volt a szívem
akár a Szajna-parti énekek,
nem jött az ősz, nem háborgatta semmi
a faleveleket,
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csupán valami ősi nyugtalanság
emléke borzolt lombok ágbogán,
hogy még a legszebb nyárban se feledjem:
merről üzent az ősz egy délután,
hogy még a messzi nyárban se feledjem:
hol a hazám.
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QUAI D’ AUSTERLITZ
Túlsok volt már a tél. A szennycsatorna rácsos
szellőző-négyszögén egy vénember hevert,
merev-mohón tapadt a rács keresztvasához,
hol áldott erjedés maroknyi hőt lehelt,
soká feküdt hanyatt az éltető büdösben,
majd hirtelen felült, még füttyre is fakadt,
ritmusra tapsikolt, mutatva így, hogy ő nem
szegény hajléktalan.
Csak részeg, mint a csap.
Igy járok gyakran én: a szívem szánni mozdul
s szinte bosszankodik, ha végül semmi baj,
a túlzó indulat ellentétébe fordul,
a költött szánalom valós alanyt akar,
de higgyétek, hogy a „befektetett humánum”
sosem fölösleges – még akkor sem, ha az.
Mert költőnek silány, ki jajszavára ráun,
mert százszor emberibb a táptalan panasz.
Csak ennyi volt a tél: a szennycsatorna rácsos
szellőző-négyszögén egy vénember feküdt,
s én elvártam, hogy a látvány a látomáshoz
legyen hasonlatos, ha már így szívenüt,
elvártam volna én.
De szánalmam szerelme
ma újra léprevitt. Mit bosszantsam magam?
Ki rácson hempereg – mert oly vidám a kedve –
egy költő kedviért se lesz hajléktalan.
Párizs, 1967
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LEVÉL
Igy lettél több, hogy hirtelen
más földre szálltam, mint sebes szél,
azóta minden vagy nekem:
honvágy és vágy egysége lettél.
Szigorú messzeség tanít
– mérföldeket szivemre számol –
felmérni: hogyan gazdagít
szerelmet lényeggé a távol.
Ott csak részemmé tettelek,
mert jó és remekbeszabott vagy,
itt lettél mindenem: veled
már a hazám is összeolvadt,
fölerősödve ver szived:
akár falum harangja, úgy döng,
a jászkunsági ég meleg
szemedbe gyűjtve csöpp azúrgomb,
a halk budai lombokat
már hangodon hallom susogni,
egész országnyi hangulat,
mit soraidból olvasok ki,
válaszutak keresztjein
sorsom-megváltó feszülésed
üdvösség már, a sejtjeim
szivébe hintett örökélet.
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El nem vehet se fény, se árny –
a hiányod már hontalanság.
Ó lányalakba-gyűlt hazám
enyém vagy – s így enyém az ország.
Paitiers, 1967
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RÓMAI VAKÁCIÓ
(A Villa Borghese átdolgozott változata)
Oly szép a nyár! A lélek
– akár ebédutáni
derűs pöfékeléskor –
kék renyhülést gyürűz,
a park sétánya sarkán
lomhán riszálva csábít
nyilvános századokba
seregnyi Vesta-szűz.
Oly szép a nyár! Lecsüngő
a holtak karja, mint itt,
hol padra-ernyedetten
kisért a hullapóz,
a park nagyvárosokban
rokon a temetővel:
nyugszik mindenki benne,
s ha oszt is, nem szoroz,
oly szép a nyár! A kormány
épp megbukott ugyan, de
a Via Venetón oly
szőkék az illatok!
Galilei barátom,
miért lármázol annyit?

— 162 —

Mit bajmolódsz a Földdel?
Igazad van: forog.
Oly szép a nyár! Levágott
emberfejet találtak
a Tevere vizében
fürdőző gyermekek,
csalódottan motyogtak:
„Va bene, una testa,
de tarka röptű labdánk
vajon hová esett?”
Oly szép a nyár! A bárban
egy úrnak tévedésből
narancs helyett a pincér
plasztikbombát hozott,
az úr hámozni kezdte
a tűzbelű gyümölcsöt,
nem szólt egy árva szót sem,
nem is csodálkozott,
de mégis szép a nyár, mert
az ósdi szállodában
csak egyszemélyes ágy van
Gemmának és nekem,
hétszer habzsoltuk egymást
zsinórban tegnap éjjel
s be nem teltünk a kéjjel:
ma újra éhezem,
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igenis, szép a nyár, hisz
mediterrán varázslat
mögé szorult a bánat,
mi Zuglótól követ,
de csakhamar előjön,
szívembe vájja körmét,
s az fájni kezd, pedig még
haza sem érkezett.
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TRASTEVERE
Én nyaralok, én nyaralok!
Nem érdekel a bajotok,
a tengerpartra sietek,
nem érek rá, eresszetek!
Miről beszélsz? Hogy lesben áll
Nápolyban több korommadár
s ha moccannál, lecsapna rád?
Maradj hát nyugton s tartsd a szád!
Azt mondod, hogy kipréselik
léted narancsgerezdjeit
satuvá szűkült holnapok?
Nem érdekel! Én nyaralok!
Micsoda? Hogy tízezreket
bocsát világgá délsziget,
s ki bajt kavarna, fiatal:
idegenben maltert kavar?
Valóban lengnek a hegyek
a védtelen falvak felett,
s utcákon néha tátogó
kígyóként csúszik a folyó?
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Beszélj, beszélj, hová sietsz?
Egy rundó gondot még fizess,
s fogadd cserébe rám kirótt
rég elmaradt vakációd…

— 166 —

FOSSE ARDEATINE
Akik meghaltak itt, sosem
akartak lenni partizánok,
teát kavartak csöndesen
s dúdolva tépdestek virágot.
De egyszer égig ért a fű:
indulatok dudvája serkedt,
s zápor gyanánt a gyönyörű
szirmokra vércseppek peregtek.
Akkor a teázó, szelíd
merengés, csók, viráglopás, dal,
– azoknak, kik meghaltak itt –
egyenlő lett az árulással.
Haragszom rájuk. Temperált
kedélyemet féltőn, szaladva
menekülök csontjukon át
vissza a csöndes, parki padra,
de akik meghaltak, nyomonkövetnek innen már halálig,
s hiába is veszem zokon:
példájuk újra sorbaállít.
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KÖNYÖRTELEN VALLOMÁSOK
1.
(még indulatosan)
Igazad van: mért bántanám,
kihez csak házasságlevél köt
hat év téged. Dőzsölök,
akár mihaszna ingyenélők.
Igazad van: mért bántanám,
ki fogva tart, hogy meg ne csalhass,
bilincs talán féltése, ám
erényövnél is pántosabb vas.
Igazad van: mért bántanám,
ki megtart és eltart helyettem,
s míg rád keres, marad időm,
hogy maradékát csipegessem.
Igazad van: nincs nagy veszély,
ha néhanap megvámolom csak,
hiszen tolvajt előbb kiált,
kit mindenéből kirabolnak.
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Igazad van. Tapintatot
tanul manapság oly sok ember,
magad felezni nem nehéz,
ha sorsomat felezni nem kell.
Igazad van: mért bántsam őt?
Még elveszítelek, ha bántom.
A létem vagy felesben is,
hozzád kell tartozzak, belátom.
Ha így – így. Bárhogy. Mindenáron.
2.
(már majdnem apatikusan)
Végső fokán a fájdalom
megszünteti saját magát
testet lelket kinőve holt
időtlen űrben fáj tovább
midőn a jaj már ultrahang
a fülnek már akár a csend
midőn ibolyántúli rég
a sebek sugárzása bent
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midőn a kín már „ultra-kín”
a lüktetése végletes
idegekkel nem fogható
nem érzed már ha tönkretesz
miattad már megőrülök
míg fájok érted élj velem
az ideg-mérte létezés
nélküled egészségtelen
vigyázz ne késs a szerelem
túlfáj a szivemen s az űr
térségein lebeg tovább
tompán és személytelenül
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TÚL AZ ÉJSZAKÁN
(részletek)
1.
Elindulás
A lírikus
pohár sörét megissza
s az éjszakában tétován elindul,
hogy megkeresse árnytalan magát a
bejárhatatlan éj határain túl.
Tapogatózva lépked a sötétség
végtelen hosszú sikátorában,
irányt nem ismer –
célt csupán: elérni
rejtett magát.
S az túl az éjszakán van.
S mert elhagyott mindent:
otthont, családot –
fényébe fojtott lányhoz lép az éjben,
kérés-kemény,
parancs-szelíd a hangja:
„Engedje meg, hogy engem elkísérjen.”
S mint fékevesztett dallam-vonuláshoz
csatlakozik szelíd járása tercnek:
a lány
a lírikus sorsába símul,
s csak ennyit mond:
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„Kielo. Igy neveznek.”
„Kielo – kong az intés – felragyogni
árnyak között veszélyes szemtelenség,
egy tizedrésznyi fény is rég elég, hogy
sugárzóját kinevessék
s kivessék.
Az árny-uralta éjen túlvezetlek
más árnytól elfedő árnyad se szánva!”
S elindulnak.
Jaj, megszámlálhatatlan
sors hurkolódik rájuk, mint a pányva!
Az árnyak
vádolón elébük állnak,
csatárlánccá fogózva elterelnék
lépésüket az eltökélt iránytól,
hogy önmagukat soha meg ne leljék –
velük mennének ölre? Valamennyit
jól ismerik.
Nem ellenségük egy se.
Hisz fényüket tudatlanul takarta
szeretett árnyaik viszontszerelme.
„Kielo, nézd! – a lírikus kiált már –
Sem jobbra-balra,
sem előre-hátra
nincsen kiút!
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Csak fölfelé jutunk el
az éjen túli árnytalan világba!”
És szállni kezdenek az éjszakában,
az elhagyott világ vonzása oly nagy,
hogy torpanva tétova lázadásuk
holtpontjain
hónapokig forognak,
az árnyak hangja
messze száll utánuk,
a mélységből
a félmagasba árad,
fentről segélysugarat küld a csillag,
lentről utánuk nyujtóznak az árnyak.
2.
Az elhagyott asszony árnya:
Elárvult fészek nyárfaágon,
szívemmel bélelt, jó meleg.
Erőtlen fészek, mert a párom
nem fogta vissza: el ne szálljon,
ha hívták őt a gyors szelek!
Szálanként hordtam össze fészkét –
ne lengjen sorsa, mint a nád.
Kóbor madarak szállva nézték
a fészek-építő merészség
maradandó diadalát.

— 173 —

Kisfiammal a puszta fészek
alján didergünk reszketőn.
Mi célja volt az építésnek,
mit ér, ha célja semmivé lett,
ha nincs remény, hogy visszajön?
Mikor felhő terült az égre:
testünk szárnyával födte be.
Szárnya alatt csak szívverése
bujtott magosba-röppenésre:
„Ha szárny a szárnyad – szállj vele!”
Úgy féltem én e szívveréstől,
mint a haláltól nagybeteg.
Féltem: meghallja párom és fölrepül a fészek-menedékből,
ha hívják toborzó szelek.
Mégis elment, jeges magosba
onnét, hol meleget kapott.
Szárnyából visszahull a tolla
a béleletlen nyárfasorra,
mintha szórnák a csillagok.
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Lehullt tollából azt a fészket
továbbépítem holtomig,
s kisfiunkat, aki nem vétett,
éltesse jótékony igézet,
hogy apja fészkében lakik.
És ő megtépett szárnnyal is száll
kegyetlen csillagok felé,
a magasság medrébe kristályegek húzzák, ereje sincs már
visszanézni, hogy nézem-é?
3.
Kielo urának árnya:
Ha egynek már nem kell az ember,
úgy érzi, a kutyának sem kell,
hideglelősen bújik ágyba,
taszítja ébrenléte, álma,
lepedőn-hánykolódása mintha
veríték-hiányjelet írna,
mint megtört szívre keserűség
mellére ül az egyedüllét,
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szorongást és nem vágyat érez
ha hozzáér egy nő öléhez,
ha ölel – magának bizonygat,
bőrén jeges esők kopognak,
a nász utáni halk örömnek
egét elfüggönyzik a könnyek,
ki hozzábújik szánakozva
csupán csak magányát fokozza,
mert nem segíthet utcalány se
sorsán, s a bor és jóbarát se,
már önmagát se vallja végül,
nem lép tovább, csak tovaszédül,
mások elől kitér az utcazsivajgásban, falhoz lapulva,
munkája babrálás csupán, a
beidegzettség gyatra tánca,
s ha szól a gyár dudája – álmos,
széttárja karját: és hová most?

— 176 —

Hideglelősen bújik ágyba,
taszítja ébrenléte, álma,
lepedőn-hánykódása mintha
veríték-hiányjelet írna,
mint megtört szívre keserűség
mellére ül az egyedüllét,
ha egynek már nem kell az ember,
úgy érzi: a kutyának sem kell.
4.
A szülők árnya:
Fiam, még a szokatlant
sem tesszük szeleburdin,
hidd el: nem magyarázat
egynéhány ködbebújt rím,
mindent megindokoltok
ti csűrt-szavú poéták,
de nem menthet fel az se,
ki versedből belédlát.
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Nem lesz erény a bűnből
ha százaknak megvallod,
ki kért, hogy szégyeneddel
szemérmetlen hivalkodj?
Megérthetnek talán, de
igazat mégsem adnak,
s bár megható a mentség:
önző s igaztalan vagy.
Minket már megalázott
a kéretlen öregség,
testünk, lelkünk beteg már,
javunk se sok – mi kell még?
Miért, hogy még fiunk is
fájdalmunkat fokozza?
Gyerek, gyerek, talán mi
neveltünk volna rosszra?
Halkan mentél a háztól,
zajjal se térsz te vissza,
mert istentagadó vagy,
csavargó kommunista,
méltó az áldozatnak
megjátszott szívtelenség,
hogy önmagának ásott
vermébe mások vessék.
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Gyerek, gyerek, hová futsz?
Látjuk elrontott sorsod:
hallgatsz, a holdvilág hűs
hajfonatát kibontod,
csöpp, fűtetlen szobádban
meztelen égitestek
kibontott hajjal várják,
hogy fényük megszeressed,
a mindenség az ágyad
szélére ül ledéren,
s gigászi szerelemmel
fog át, hogy elemésszen,
a kihívó te voltál,
te kezdted ezt a flörtöt,
mért kell magadra rántott
ég alatt összetörnöd?
Hol végzed majd, fiú, hol?
Haragszunk rád, de titkos
féltése vén szívünknek
jövőd vallatja: mit hoz?
Amit tettél, bizony bűn,
de áldanánk is érte,
ha boldoggá lehetnél,
ha látnánk, hogy megérte.
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7.
A „puszták népe” árnya:
Aratni kell. Az életet
csak a levágott rendek adják,
előbb kell mindig a kenyér,
mint a bennünk növő szabadság.
Aratni kell. Évszázadok
keserve lassanként fölenged.
Lelkünk sokára lesz szabad?
Nem számít. Vágni kell a rendet.
Aratni kell. Tűz s jégeső
leselkedik az új vetésre.
Viharral is megvív a nép,
s vérét hullatja a kévére.
Aratni kell. Nem hajt az úr,
csupán jótékony ősi ösztön,
amíg földből jön a kenyér,
veríték is szakad a földön.
Aratni kell. Az életet
csak a levágott rendek adják,
előbb kell mindig a kenyér,
mint a bennünk növő szabadság.
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Aratni kell. Urak, papok
kezében volt soká az ostor,
nekünk csupán silány ocsu
maradt a csont-törő robotból.
Aratni kell. Ha pár „tokos”
paraszt kaszáját harcra fente:
az ostorát féltő erő
csomós vérünket hígra verte.
Aratni kell. Mert volt idő
– nem is régen – mikor az eszme
nevében néhány vámszedő
termésünk legjavát leszedte.
Aratni kell. Ma még a gond
nem kevesebb, de a törődés
megsimogat, mint nyári szél,
ha beleborzong is az önzés.
Aratni kell. Az életet
csak a levágott rendek adják,
előbb kell mindig a kenyér,
mint a bennünk növő szabadság.
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Aratni kell. Makacs fiú
a messzi kék mezőkre mentél,
a hold is sarló alakú –
tudd, hogy mit ér a jól kifent él.
Aratni kell. A harcodat
nem értjük, csak szorongva nézzük,
de tudjuk majd, hogy te üzensz,
mikor szívünkre messzi fény süt.
Aratni kell. Sugarakat
nem álmodott a pincegádor,
lásd meg a pince-sorsokat
a tündöklések távolából.
Aratni kell. Ha visszatérsz,
sarlónak hozd le majd a holdat,
s a csillagok közt se feledd
fiú, hogy közülünk való vagy.
Aratni kell. Az életet
csak a levágott rendek adják,
előbb kell mindig a kenyér,
mint a bennünk növő szabadság.
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8.
A kisfiú árnya:
Apám, a kisautón
elromlott a lámpa,
tengelye is eltört,
nincs, ki megcsinálja,
olyan nagy a csönd most,
lemezt sose hallgat
senki a lakásban –
hol a dal s te hol vagy?
Tévében az arcok
összefolyó foltok,
mi a nevük? Honnan
tudjam, ha nem mondod?
Érted hogyha bőgök,
anyám megpirongat,
de éjjel miattad
ő sírhat, szipoghat?
Hiába jön hozzám
kedves nagyapám és
lovagoltat, mondván:
„Gyere, te kis lángész!”
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Jobb az, amikor te
térden lovagoltatsz,
nem fütyül más senki
olyan indulókat!
Nem felejtlek téged:
messze vitt a vágta,
karamell-köveken
koppant a ló lába,
csokoládé-hegylánc
fogott körül minket,
drazsé hullt a fákról,
megtömted az ingem,
anyámnak is hoztunk,
földerült a képe,
kacagástól folyt a
könny az édességbe.
Ébredéskor ágyam
léceit ha nézem –
hárfahúrok sora
zeng az ébredésben.
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Ha közébük csapok,
dallam kel a fából;
csokoládé-hegylánc
visszhangozza távol,
úgy jajong a léc-húr;
egyre visszhangozza:
Apám gyere vissza,
Apám gyere vissza…
9.
Kielo árnya:
„Árnyaid
nekem mind ismerősek,
szüleim, párom árnyát hordom én is,
nem húzhat vissza tapadó szerelmük,
mikor utunk
a csillagok felé visz,
de gyermek árnya nem tapadt reám még,
a gyermek árnya
nékem ismeretlen,
és félek minden ismeretlen árnytól,
eredj!
Utánad sír egy kisgyerek lenn!
Tudom,
tudom, hogy hallod s visszatérnél,
de égre hajt
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a nékem tett ígéret,
nem kell a fény
ha könnyektől homályos,
hogy visszatérhess, költő – visszatérek!”
A költő szemén
jégvirág a bánat,
már nem lehet lelkébe látni tőle –
magányos újra.
Ennyit mond a lánynak:
„Csalóka színt adsz
szürke gyávulásnak,
nem érted keltem útra, ó, ne azt hidd!
Árny-börtönödből hívtalak magamhoz,
hogy megtalált irányomon magad vidd,
árnyak közül kiszöktem,
mert láttam sorsukat, milyen kegyetlen,
miattuk mentem
messzi fény után én,
mert ők nem tudnak élni fényesebben,
ha túl az éjszakán majd megtalálom
rejtett magam – nem tetszelgek magamnak,
fénycsóvaként
a földre visszaszállok
és árnyaim
megint reámtapadnak,
de nem leszek többé árny árnyvilágban,
fénnyel fertőzök
mindenkit köröttem,
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s világossá lesz minden árny,
ha biztos
önismeret sugara süt belőlem,
mert önmagamban láthatom először:
mi alkati,
mi felszedett-öröklött
sötétség bennünk.
Törvényt így teremtek,
nem farizeus módra rázva öklöt,
ki rátapadó árnyaira visszatapad tudatlan – lánca önmagának.
Utamat – hidd el – csak szemed kivánta.
Kielo, ég veled. Te is csak árny vagy.”
10.
A költő árnya:
Magad vagy hát az űrrel.
Világnyi csend körötted.
Magad kivel hitesd már?
Ne tartsd tovább a könnyed.
Nem láthat senki, senki.
Magad látod magad csak.
Nem kell, hogy engedelmes
legyél a rajtparancsnak.
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Magad vagy. Valld be végre,
hogy régesrég ijeszt már
mi egykor lelkesített.
Hol már a piedesztál
mire magad helyezted?
Pellengér lett belőle.
Legjobb, ha hátrafordulsz,
hogy arccal bukj előre.
Magad vagy. Valld be végre:
erődöd volt az asszony,
nélküle védtelen vagy,
mint szál gyopár a karszton,
jeges viharra vágytál?
Megkaptad. Nosza, tessék!
Nem vagy több, mint a többi,
ha elhagy a melegség.
Magad vagy. Valld be végre,
hogy csontodig a bú mar,
ha sétáló apát látsz
falatnyi kisfiúval,
hogy ezrek únt csodája
– amit megmosolyogtál –
benned is ámulás még,
lelkedben is csak oltár.
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Magad vagy. Valld be végre:
a lányt nagyon szeretted,
elég lett volna egy szó
s a tűzbe is veled megy,
de gyávának nevezni
kapóra jött a gyávát,
ki bátran megelőzte
kettőtök gyávulását.
Magad vagy. Valld be végre:
nincs elszántságod annyi,
mi hagyná vén szülédet
saját sorsára hagyni,
s valld be: ki égre küldött,
hogy sorsa igazát védd –
nem éltető közeg már.
Csupán csak absztrahált Nép.
Ám sorsod már a pózod:
a hitnek hitt erőszak,
pár lépést még továbbfut
sután a fejbelőtt vad,
pár lépést még továbbfut
s csak aztán hull a fűre.
Menj, míg a lendület visz
s alélj bele az űrbe.
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Mert példa kell azoknak,
kik náladnál erősebb
belső parancsra szállnak
utánad majd, de följebb,
és példa kell azoknak,
akik nyugodt nyomorban
alattad vesztegelnek,
lelkükön éjnyi folt van.
Ó mégis több erőd volt:
kitörtél, bárha félig,
lehet, nem hit vezérelt,
csupán felismerés vitt,
a fényt nem vágyta szíved,
csak szükségét belátta,
ha így esett, ha úgy volt –
sehogy se volt hiába.
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SZTYEPPE
minden parasztgyerek falumban a
tanítónő fiát tisztelte bennem
s a földbirtokosék pufók fia
egyforma gőggel nézett át felettem
parasztnak úrfi úrfinak paraszt
maradtam mindig – tengervízre szállt hó
szivem sztyeppéjén tétován bolyong
meljehov grisa és jurij zsivágó
Vjosenszkaja, 1967
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MÁR REGGEL VOLT
Csak azt utáltam mindig én: az ábránd
tűnte után a reggel szabta mércét,
midőn az éjjel még vakon kívánt lányt
elemzi már a józanult öt érzék.
Az orr, mely parfümmámorban bolondmód
mulatozott – most érzi a megizzadt
bőr sós szagát s az édesnek szokott csók
dohánymart ajkakon keserű ízt kap.
A bársonyosnak érzett bőrön ekkor
szemölcsöket fedez fel a tapintás,
az ébredő fül csöng az ámulattól,
mert úgy szuszog a tündérlányka, mint más.
Egy éjen át volt táplálék a szemnek
a szép ívű nyak, büszke hajlatával,
most álmosan ítéli görbületnek
a pillantás, mit teljes éjen át falt.
Én reggel mérem önmagam szerelmét,
csak az marad, ki csömörömön átvisz,
ki túléli a macskajajra eszmélt
érzékek éles rosszindulatát is.
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…Akit szerettem, annak tiszta bőre
kaola-illatot lehelt ki rám és
– míg válla hajlatát karom befödte –
oly édes volt a csókja, mint a nádméz,
már reggel volt, mégis – repesve szállván –
a kedvem újra mámorig szökött föl,
mert oly szép volt a lány feje a párnán,
hogy – istenemre – sírtam az örömtől.
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MILENA NICCOLINI
Milena szép volt és olasz,
sosem kívántam szebbet,
hűshullámú, sötét haján
halk barcarola zengett.
Hűshullámú haja lehullt
vállának parazsára,
sistergett test-tüze s a hűs
hullám találkozása.
Milena, ha lobbot vetek
testednek parazsától,
hűvös hajaddal önts nyakon –
úgy óvj a tűzhaláltól.
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DUNÁRÓL FÚJ A SZÉL
Nem kérheted az óceáni széltől
hogy kun parasztok homlokát legyezze –
itt a Dunáról fúj a szél. Vizéről
siet a hűs az izzadt emberekre.
Lehetsz világfi könnyed-franciásan,
vagy angolmód közömbös is lehetsz itt,
csak tedd a dolgod s itt tegyed. A vállon
marék hazánk világnyi súlya fekszik.
Itt szabja napjaink parányi tettét
– hol hittel, hol meg erővel az észben –
a milliókra osztott hősiesség,
még akkor is, ha régen észrevétlen.
A világ ránktekintve arra számít,
hogy vállalunk gondjából egy hazányit.
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A Változó szelek (1972)
című kötetből

VERSET ÍRNI
Csak olyankor szabadna verset írni,
mikor nincs mód nevetni már, se sírni,
s indulataid a kitörhetőség
kereteit kinőve lelked ölnék.
Nem szabad verset írni, csak olyankor,
mikor szemed kiégne a haragtól
vagy örömöd iszonyú méretéhez
a „túláradó” jelző is szegényes.
Csak olyankor szabadna írni verset,
mikor kihagy sejtekbe-mart fegyelmed
és ösztönöd mitsem latolva mozdul
a fontolások rakta falakon túl.
Verset írni csak olyankor szabadna,
mikor nem számít lábadnál az akna,
mellé vagy rá – olyan mindegy a lépés!
Olykor halál a tisztes célbaérés.
Ó, verset írni olyankor szabad csak,
mikor nem ismert, szép erők ragadnak,
a költőnek csak egy törvénye éljen
a millió szabályzat ellenében.
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A KIRÁLY MEZTELEN
Ocsúdjatok: a király meztelen!
A sárkány hét fejében hét deka agyvelő sincs,
s a csattogó fogak szuvasak egytől egyig.
Ocsúdjatok, térjetek magatokhoz!
Nem bölcsebbek, nem tehetségesebbek,
és főképpen nem tisztességesebbek
nálunk a minket halkra szégyenítők,
kiknek szavától úgy megcsöndesedtünk,
mint őseink ispánok vesszejétől.
Ocsúdjatok. E kígyó-bűvöletben
nagystílű blöffölők sok zagyvaságát
saját mércénkké kezdtük tenni titkon
s közepes glosszáit a Főitésznek
lassan mi is tanulmány-számba vettük…
Higgyétek el: sosem anakronizmus,
ha a költő az egyenes kaszák
igazával suhint: kifent, egy-élű szóval.
Ocsúdjatok! A király meztelen!
A sárkány hét fejében hét deka agyvelő sincs,
s a fogai? Szuvasak egytől egyig!
Szent György lovagra várnunk fölösleges, hiszen
mi is elbírunk vele puszta kézzel,
csupán a ráülepedett ércpor-legendát
kellene még letüsszenteni róla
egészséges, már jó paraszttüdővel.
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DUNA–TISZA KÖZE
Ez a nép, ez a halkszavú,
a Dunán és a Tiszán innen,
születésemtől fogva bent
uralkodik a sejtjeimben,
pannon mosoly, szabolcsi düh
e földön halk tűrésbe békül,
az ország arca ez a táj,
egyetlen főbb vonása nélkül.
Cegléden Dózsa és Kossuth
egy percig sem tüzelt hiába,
nem szólt, csak bólintott e nép,
s egyenes volt kifent kaszája,
de muzulmán rabságba is
innét mentek legmegadóbban –
odaadás és megadás
e földön testvérek valóban.
Üllő határában avar
sírok kövesztik rég a csendet,
Pótharaszt akasztóhegyén
Bogár Imre magánya lengett,
Nagykőrös néma fái közt
töprengő lírikus bolyongott,
nem sírt sosem, csak könnyezett,
s nem nevetett, csupán mosolygott.
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Ez a nép, ez a halkszavú,
a Dunán és a Tiszán innen,
születésemtől fogva bent
uralkodik a sejtjeimben,
keletien nyugati és
nyugatimód keleti erre
a sors, a táj s minden dolog
változva is egyforma rendje.
Szívemben itt találkozott
Európa az őshazával,
az én fülemben összecseng
a madrigál s a citerás dal,
némán bólintva indulok
ha kétfelől szólít a holnap,
mögöttem rabláncos, kaszás,
hallgatag ősök sorakoznak.
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AKÁCEVŐK
És ettük az akácvirágot,
olyan volt már, akár a vályog,
mivel minden hótiszta fürtre
nagy vonulások pora ült le.
A dűlőúton vizsla-tankok
fenyegető morgása hangzott
s a hadsereg ebtől terelt nyáj
módjára félve menetelt már.
Mi fönn, a gallyak közt lapulva
lestünk az ember-lepte útra,
sovány bakák mohó szeméből
az éhezés szívünkig ért föl.
Ismertük már a porba burkolt
édesség éhét – háború volt.
Dobtunk akácvirágot egynek,
felkapta, mint lerázott meggyet.
Falta a szirmokat serényen,
nem érezte az édesét sem,
belepte hullt virága fürtjét
a kontinensnyi keserűség.
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VÉRZIK A HÁZ
A fáskamrában halt meg az anyám
ezerkilencszázhetven
április nyolcadikán.
Vére, a vére kicsöppent,
izzik a kamra falán,
iszony-darazsak ülnek
körben a vér pipacsán,
fullánkjukat beleszúrják
a falba és át a falon,
átdöfnek már a szobákon
mint sejteken át a szurony,
s vérzik a ház, csupa tajték
a kémény pereme is,
mindenütt vérzik a hajlék,
a csöndje, a jószaga is,
ki kellene nyitni a kamrát,
le kéne meszelni a vért,
senkise nyitja ki mégsem,
senkise tudja, miért,
oly kicsi kamra pedig! Hogy
fért bele ennyi magány
ezerkilencszázhetven
április nyolcadikán?
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FOGADOM
Kíméletlenségemmel becsüllek én –
olykor gyilkol a simogatás.
Fogadom, hogy bántani mindig igazságtalanul
igyekezlek,
mert „igazságos bántást” nem ismer az őszinteség,
fogadom: úgy ütlek meg én, hogy fájjon erősen,
mert szép missziója az ütésnek, hogy fájdalmat okozzon.
Fogadom: gátat nem vetek én az agyamba rohanó
vérnek,
midőn szoknyát lebbentve a szél lányok felé lök,
nehogy a nosztalgiává sokasodó apró lemondások
alattomos bújgatásaival ellened fordítson
a visszafogottság.
Fogadom, hogy sorsod plüssébe rajzszöget
csempészek én,
hogy minden lélek-hájasító ernyedésből felhessentselek,
s a konszolidáltság marasztalóan kellemes sírboltjából
kemény életre trombitáljalak.
Fogadom, hogy gyűlölni is foglak,
fogadom, hogy határtalan önzéssel tüntetlek ki,
mert csak a nagy szerelem bírja el az önzést,
fogadom, hogy csúnyán hagylak el majd,
mert szépen búcsúzni csak ismerőssé hűlt szeretők
egykedvűsége képes,
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és fogadom: legigazabb vágyam, hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek,
és nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.
Csak szeretlek.
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NON-SENS

(Előled is hozzád)
Szeretni foglak tegnapig.
Jövőd múltamba érkezik,
s múltadba érkezik jövőm.
Csak tegnapig szeress, de hőn.
Mielőtt megismertelek,
már rég szakítottam veled.
Nem is tudtad, hogy létezem,
és rég szakítottál velem.
Elváltunk végleg, mielőtt
megjelentünk egymás előtt.
Én jobbra el – te balra át.
S most jobb a ballal egybevág.
Kiadtad utamat s utad
kiadtam én is. Menj. Maradj.
Te érted ezt? A távozó
nem el, de feltűnik. Hahó,
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hahó! Csak erre! Jöjj! Eredj!
Isten hozott! Isten veled!
Isten veled! Isten hozott!
Futok tőled s hozzád futok,
s te tőlem énhozzám szaladsz,
előlem is hozzám szaladsz –
ki érti ezt? Ki érti azt?
Megfoghatatlan. Képtelen.
Szerelem ez?
		
Alighanem.

— 208 —

DAL
Haragszik a
kedves, itthagy engem,
állj elébe
vers, hogy el ne menjen.
Szerelme ág,
nem moccan a lombja,
légy te szellő:
hajlítsd a karomba.
Szerelme rét,
aszály-ölte pázsit,
légy te zápor
s újra kivirágzik.
Szerelme jég
holt szinén vizeknek,
légy te napfény
amitől fölenged.
Haragszik a
kedves, itthagy engem,
állj elébe
vers, hogy el ne menjen.
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KÜSZÖBÖN
Akihez soha nem futott nő
karját kitáró repeséssel,
az még soha nem érkezett meg,
csak megjött, mint az álom éjjel;
akihez nem szaladt, ki várt rá,
amikor a küszöbön feltűnt –
nem érzi, hogy nincs egyedül, csak
azt érzi, hogy magánya megszűnt.
…Repültél hozzám, felborultak
a székek szinte körülötted,
a tárgyak józan sorfalát szép
suhanásoddal szétsöpörted,
jöttem, dobolt a lázas expressz,
a szívverésem nem kevésbé,
s elémfutásoddal avattad
betoppanásom érkezéssé,
jöttem száz mérföldön keresztül,
de az a két vagy három méter
– amit utamból visszaadtál –
mérföldek ezreivel ért fel,
az a táv, az a semmi-pálya,
amivel megrövidítetted
utam hozzád, az méri hosszát
lemérhetetlen közelednek.
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ÁLDOTT LEGYEN
Áldott legyen az asszonyok között,
ki asszonynév nélkül is bátran asszony.
Áldott legyen az asszonyok között,
aki eloldja béklyód, hogy marasszon.
Áldott legyen az asszonyok között,
kit otthonossá tett a hontalanság.
Áldott legyen az asszonyok között,
kinek lefokozás emeli rangját.
Áldott legyen az asszonyok között,
kit a „törvényes” asszonynép kiátkoz.
Áldott legyen az asszonyok között,
aki csupán társaságban magányos.
Áldott legyen az asszonyok között,
kit végigmér a szállodai portás.
Áldott legyen az asszonyok között,
ki hol cseléd, hol istennő-hasonmás.
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Áldott legyen az asszonyok között,
ki asszonyok között félénk, esetlen, –
áldott legyen az asszonyok között,
áldott legyen, hogy áldássá lehessen.
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HUMÁNUM
Felnégyelném, ki mind a négy
égtáj szelét egyféleképp
fogadja s fogja be selyem
vitorlájába elvtelen.
Karóba húznám, ki karót
nyelt, hogy merevebb, nyársalóbb
legyen tartása leköpött
volt osztályosai között.
Kerékbe törném, ki kerékkötője annak, ami még
amúgy sem mozdul könnyen itt –
ne fékezzen, ha nem segít.
S tenyéren hordom, ki erős
kérgű tenyerén viszketős
ingerét érzi kapanyél
fogásának, amíg csak él.
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DAGÁLY UTCA
A Váci út mögött, a Dunapart iránt
zsibongó népbüfé sejlik a sárga ködből,
oda gyűltek a Bosch, az Elzett és a Láng
legbarnább gondjai, fakulni szőke fröccstől.
Szemben, vadonatúj panelház ablakából
idilli is lehet ma már a lenti kép:
rizling fakó köde – akár egy sárga sátor –
takarja fröccsözők vitáit, ponyvaként.
Még hullámzó nagyon a pultoknál-időzés:
felhő kerekedik most épp a homlokokról,
aztán a nap kisüt: a csapos újra tölt és
a lángos zsírja is nyugtatgatón dorombol,
a sárga sátorok alatt hol vacogó,
hol tüzelő csoport hullámzó képe nékem
kényelmetlen nagyon. Mert szégyelni való
panelfalak között kihízlalt megvetésem.
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REZZENETLEN
Vannak, akik ahhoz is gyávák,
hogy a kiállást mástól várják.
A búvó nyúl is fél, ha bátor
társa a nyílt mezőn ficánkol:
mit ér lapulni, ha a balga
társ a hajtókat odacsalja?
Nincs semmi baj, ha az a másik
csak saját életével játszik,
szaladjon mámoros-merészen –
de lehetőleg más vidéken!
Legyen a róna rezzenetlen,
ahol még a szellő se rebben,
bogár ne másszon, fű ne nőjön,
nehogy a vadász idejöjjön!
Hogy megbénul a táj? Kit izgat?
Csak el ne hagyjuk odvainkat,
ijedtség ellen egyre félni,
ha lábujjhegyen is – de élni!
Vannak, akik ahhoz is gyávák,
hogy a kiállást mástól várják.
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KI ÁRTHAT ANNAK?
Ki árthat annak, istenem, aki leáll, ha rádudálnak,
s utat hagy engedelmesen a dölyfölő autócsodáknak,
aki az ételt megeszi, az italt ellenben megissza,
aki barátját élteti, ellenségét pedig leszidja?
Ki árthat annak, istenem, aki fogat a fogorvosnál
csináltat s megállóba áll, ha autóbuszt vagy villamost vár,
aki az utcán megy s nem a falak ablak-lyuggatta hosszán,
neonreklámok hurkoló betűibe meg-megbotolván?
Ki árthat annak, istenem, aki az ajtón jár be és ki,
aki az ablakon s nem a partvis nyelén szokott kinézni,
aki ágyon pihen le és vízszintes helyzetben szunyókál,
s nem úgy alszik, hogy zsibbadó féllábbal egy
villanyrezsón áll?
Ki árthat annak, istenem, aki csettint, ha delet vernek,
s a viták vendéglőiben étlapról rendeli az elvet,
a fogai rágnak csupán és a világért sem harapnak –
ki árthat annak, istenem?
			
Ó, istenem, ki árthat annak?
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METAMORFÓZIS
Kézfogásának keménysége kiszökött a tenyeréből
és a szívéig meg sem állt,
ott első dolga volt durván becsapni
a kitárt pitvarok megannyi kapuját,
homlokáról a töprengés barázdái
ajka tövébe húzódtak s kemény fölíveléssel tudatják: nem nemes gond,
de gőg hasad a penge-száj hegyétől,
csermely-szemében a bizalom áttetsző tisztasága
gyanakvás iszapjától lett zavaros,
s a derű fényesen cikkanó halacskái is
kipusztultak szeméből hamarost,
apját, anyját csak életrajzban áldja
és – mint a szolgabíró – vadászni jár,
ha szónokol: már rég nem indulatban,
csupán csak hangerőben proletár,
vígan burjánzik népe televényén,
mindent magának szív, akár a gyom,
így ingerli a tábla nagy hatalmát
maga körül egy csöppnyi hatalom,
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s az emberek értetlenek: paréj is
terem lucernamagból? Oly fura!
Kutyából nem lesz szalonna – ez így van.
De a szalonnából lehet kutya…
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KERGETŐZÉS
A VÁLTOZÓ SZELEKKEL
I.
A KRÁTEREKTŐL SEBHELYES MEZŐKÖN
girhes gebék a perzselt fűre dőltek,
hagyták, hogy a szél csontjukkal zörögjön,
bekolompolva puszta legelőket.
Girhes gebék hűltek merev halommá,
húsukat ember-héják hada tépte,
és kontinensnyi szomjúság hajolt rá
a pocsolyák vérrel kevert vizére.
Káposztatorzsa illegett a sárban,
most többet ért ötven kiló aranynál,
fehéren izzott, menyasszonyruhásan,
hiszen kérője többezer akadt már!
S habár reménysugár alig derengett:
az élnivágyás tápászkodni kezdett.
II.
AZ ÉLNIVÁGYÁS TÁPÁSZKODNI KEZDETT,
üszkös gerendafákról annyi kormot
vitt szét a szél – hajnalra érkezett meg –,
hogy az ég alja is belekomorlott.
Egy érdesélű bombafej-repeszből
kapát eszkábált Epres Pista bácsi,
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nyolc bokor krumplija maradt – hetvenből,
de azt a nyolcat meg kellett kapálni!
Vonattetőn friss széna volt a plüssünk,
lúdgágogás perelt a kattogással,
kosár fülébe kapaszkodva ültünk,
a kosarakban lencse, bab, tojás, vaj.
S akkor – hitetve, hogy különb jövő jön –
fényes szelek futottak szét a földön.
III.
FÉNYES SZELEK FUTOTTAK SZÉT A FÖLDÖN
hamut parázzsá szítva fel a vérben,
fakult sötétkék volt az ósdi öltöny,
amelyben Cegléd városába értem.
A kollégium húszágyas szobája
fűtetlenül is gyakran felparázslott,
s az ágyakon – hol kucsma volt a párna –
cigánykereket hánytak fürge álmok.
A könyveinket mindig körbeadtuk
mint úrvacsorás serleget a lelkész,
az úristent naponta noszogattuk,
hogy kezdje újra az emberteremtést.
Újmódi eszmék standokhoz siettek
és rikkancsmódra kínálták a kedvet.
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IV.
ÉS RIKKANCSMÓDRA KÍNÁLTÁK A KEDVET
a forgó-árusok s a céllövöldék,
zakatoltunk hajnalig is, ha kellett,
és velünk együtt zakatolt a környék.
„Látják, fiúk – szólt Szelepcsényi Imre,
a polgármester – maguk itt az újbor,
más bizsergést lopnak zsigereinkbe,
mely nem terem meg már szokott aszútól.”
Az utcakövön törtük szét a cégért
az árdrágító cifra üzleteknél,
ennyiből áll – hittük – a harc a népért
s hogy törpeburzsuj-bosszantás nemes cél.
A múltat véltük eltörölni végleg,
míg tapsoltunk a szószátyár vezérnek.
V.
MÍG TAPSOLTUNK A SZÓSZÁTYÁR VEZÉRNEK:
a csűröket szótlanul kiseperték,
csűrdöngölőt ropott az örömérzet
mián a rozs helyén a berezelt nép.
Úgy jártunk-keltünk ebben a hazában,
mint vonaton a kutyák: szájkosárral,
nem tánczene – induló szólt a bálban,
s a fákon százszor lektorált madárdal.
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Fiú az apját úgy szaglászta lassan
mint harapós kutya, ha eleresztik,
a jólétünk hab volt, mesés magasban,
bár olvashattunk róla több kötetnyit.
A szív csak súgva szólt. A száj bezárult.
Apám a hallgatásba beleárvult.
VI.
APÁM A HALLGATÁSBA BELEÁRVULT,
mogorván bóklászott az őszi kertben,
zörögve járt órákon át a sárgult
leveleken és hallgatott leverten.
A szél szavára olykor felfigyelt és
szemében rőzselángok gyulladoztak,
aztán csúnyán káromkodott s a termés
héján kivert a gálic – haragos hab.
Apámnak – láttam – akkor már elég volt
a múlt, jelen s talán még a jövő is,
szemében akkor előtűnt egy vérfolt,
de állott volt a vére, mint esővíz.
Én versre váltottam a halk beszédet –
hol halk a szó, ott hangosabb az ének.
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VII.
HOL HALK A SZÓ, OTT HANGOSABB AZ ÉNEK,
a némaság fakasztott dalra engem,
hogy egy lepisszegett, halk nemzedéknek
a fényes szellőket elénekeljem.
A versírás a sorsom lett s a vértem,
a költőnek a gáncs már mitsem árthat,
immár erőm, hogy nem hiába éltem,
szerény javára népemnek, hazámnak.
Vérrögeimből gyúrtam volna bástyát
a könnyeimmel kevervén habarcsot,
idegeim – áramszállító pályák –
izzólámpává tettek sok-sok arcot.
Szomjas szemünk festett egekre bámult,
kitártuk ajkunk s szívünk összezárult.
VIII.
KITÁRTUK AJKUNK S SZÍVÜNK ÖSSZEZÁRULT,
összeszorult vagy összetört? Ki tudja?
Könyökünk alatt elszáradt a bárpult
s mi fél kevertet öntöttünk a pultra.
Kitártuk ajkunk s óbégatni kezdtük
a munkásindulókat macskahangon,
merő nosztalgiából tönkretettük
eszményeinket, részegmód rivalgón.
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Valami akkor elpattant a hitben
és velőig hatolt a pendülése,
úgy éreztük, hogy áruló az Isten:
a kőtáblákat vesztésünkre véste.
Közben köröttünk egyre gyűlt a felhő
s egy őszön fénytelenül jött a szellő.
IX.
S EGY ŐSZÖN FÉNYTELENÜL JÖTT A SZELLŐ,
bivalysötéten jött, hittük: felöklel,
bevágódott a tárt ablak-jövendő,
színes üvegje szilánkokra tört el.
A színevesztett üvegtörmeléken
rég elfelejtett bilgerik csörögtek,
nem ismerhette őket a cserép sem,
mely talpuk alatt lett még összetörtebb.
A keserűség sanda kárörömmel
szövetkezett és színt cserélt a kendőn,
a felelősség – mint akit eső ver –
eresz alá bújt szánalmas-esendőn.
Így végződött – pedig szép volt a kezdet.
Libabőrös hitünk beledidergett.
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X.
LIBABŐRÖS HITÜNK BELEDIDERGETT
az őszutói széljárásba akkor,
mint száraz gally, úgy zörrent az idegzet,
s lehullt remények nyögtek az avarból.
Még szélütötten járkáltunk az utcán
bolgár szivarkák csikkeit taposva,
kezetfogtunk, egymásról mit se tudván,
s vállvonogatva tértünk balra, jobbra.
Annak örültem tétován először,
hogy – bár a jellemek mind félreléptek –
viharlámpák bukkantak ki a ködből,
jelenlétét jelentvén már a népnek.
Még fújt a szél, hideg, húsunkba metsző,
de subát dobott ránk a jobb jövendő.
XI.
DE SUBÁT DOBOTT RÁNK A JOBB JÖVENDŐ
sok áldozati bárányból kiszabva,
a szél pedig a tőlünk felkerengő
sóhajokat mind fiává fogadta.
Nem dideregtünk annyira s a sóhaj
csikasz-magánya sem jegezte kedvünk,
feloldottuk a csöndet pipaszóval
s – ha dalba nem is – dúdolásba kezdtünk.
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Lódenkabátunkat ballonra váltva
a parkokat s a rakpartot bejártuk,
tavasz ugrott a durva tél nyakára,
olyan volt, mint egy aranyszőrű párduc.
De a báránybőrt őrizd. Újra kellhet.
S ez a suba szakadtan is melenget.
XII.
S EZ A SUBA SZAKADTAN IS MELENGET,
mit a jövendő féltése dobott ránk,
nem hallgatunk, ha szelek feleselnek,
és egykedvűbben várunk minden orkánt.
Kifeslik olykor, átázni se restell,
csomósodik rajta a birka gyapja,
mégis tűrőbb elemek közt az ember,
ha nyűtt subáját vállaira kapja.
Ha szakadozott is – köszönet érte,
a jövendő nem ad vadonatújat,
előlegezett, szűkös melegébe
zimankós századok vacogva bújnak.
Burjánoznak még gazdagon beszédek –
a handabandázás lett csak szegényebb.
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XIII.
A HANDABANDÁZÁS LETT CSAK SZEGÉNYEBB,
a mellverés is tompábban dübörgő,
lényegtelen a póz – és ez a lényeg,
nagyobb csupor – kisebb pohárköszöntő.
Bár vérszemet kapott a görbe önzés
s apró hatalmak dölyfölnek hivalgón:
fölényesebb a felelős törődés,
felnőtt e nép ahhoz, hogy megmaradjon.
A sebeket nyaldosni nincs idő már,
de új sebeket kapni óhatatlan,
az áldozati füst magasra fölszáll
s aranyszínűre változik a napban.
S habár vakították csalóka fények:
talán bizalma gazdag még e népnek.
XIV.
TALÁN BIZALMA GAZDAG MÉG E NÉPNEK,
ha másban nem is – ebben mindig dús volt,
jóhiszeműen ment megannyi érdek
pórázán húzva, amerre a hús volt.
S a húst legtöbbször elették előle
amíg a fazekakig odarángott,
csupán a dactól kapott új erőre
mert századokig csontokat ha rágott.
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Csak azt tudom, hogy önbecslése megnő
a mégis néki dolgozó időben,
nem sodorhatja kedvére a szellő,
vállalt sorsába fogódzik erősen,
hogy búzatáblák ringjanak örökkön
a kráterektől sebhelyes mezőkön.
XV.
A KRÁTEREKTŐL SEBHELYES MEZŐKÖN
AZ ÉLNIVÁGYÁS TÁPÁSZKODNI KEZDETT,
FÉNYES SZELEK FUTOTTAK SZÉT A FÖLDÖN
ÉS RIKKANCSMÓDRA KÍNÁLTÁK A KEDVET.
MÍG TAPSOLTUNK A SZÓSZÁTYÁR VEZÉRNEK:
APÁM A HALLGATÁSBA BELEÁRVULT,
HOL HALK A SZÓ, OTT HANGOSABB AZ ÉNEK –
KITÁRTUK AJKUNK, S SZÍVÜNK ÖSSZEZÁRULT.
S EGY ŐSZÖN FÉNYTELENÜL JÖTT A SZELLŐ,
LIBABŐRÖS HITÜNK BELEDIDERGETT,
DE SUBÁT DOBOTT RÁNK A JOBB JÖVENDŐ
S EZ A SUBA SZAKADTAN IS MELENGET.
A HANDABANDÁZÁS LETT CSAK SZEGÉNYEBB,
TALÁN BIZALMA GAZDAG MÉG E NÉPNEK.
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Az Esőveréssel (1975)
című kötetből

VALAMI MINDIG KÖZBEJÖN
Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
futnál hozzája szüntelen, de
valami mindig közbejön.
Valami mindig közbejön: mosolyognál az elesettre
s nem lelné arcodon helyét a köznapok
csip-csup keserve,
a csüggedőkre biztatón, a lányokra ingerkedőn
mosolyognál szíved szerint, de
valami mindig közbejön.
Valami mindig közbejön: lehetne felbújtó az álom
s nem csillapító szunnyadás koncul kapott, kényelmes
ágyon,
álmodhatnál egy igazit vetetlen, parttalan mezőn,
álmodhatnál, mert volna mit, de
valami mindig közbejön.
Valami mindig közbejön: forró igazra nyílna ajkad,
de mielőtt kimondanád, engedsz a langyos féligaznak,
hisz a gyereknek bunda kell, meg kiscipő is télidőn,
lehetnél hős, nem csak derék, de
valami mindig közbejön.
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Valami mindig közbejön: létfontosságú semmiségek
miatt halasztjuk mindig azt, mi életté tenné a létet,
pedig adódna még idő kifogni az adott időn,
igen, adódna még idő, de
valami mindig közbejön.
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MEGGÖRNYEDT VOLT
Az ajtónál előre engedett.
Apám, a mindenben előzhetetlen,
maga elé tessékelt engemet –
összenéztek a rózsák is a kertben.
Volt ebben egy szemernyi szemrehányás:
te már vendég vagy itthon, én pedig
megadom, mi a vendégnek dukál, lásd.
Máskor úgyis csak a szél jár be itt.
És volt ebben valami tisztelet,
halk tisztelet, mit a falusi ember
költők, bohócok, furcsa szerzetek
iránt érez, de hangoskodva restell.
És volt ebben hatalmas árvaság is,
magányba vásott vándorok riadt
félreállása, ha az úton más is
felbukkan olykor s gyorsan elhalad.
Én hátraugrottam: ugyan, apám!
Végül nehézkesen elémbe tért ő.
S mikor belépett háza ajtaján:
meggörnyedt volt és mégis égigérő.
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ÖRÖKSÉG
Ó csenevész akác – amelynek átfehérlik
virága múltamon – te vitted volna égig
tekintetem, mikor a zsúpon is alig
emelkedtek fölül göcsörtös gallyaid?
Avagy az út talán? A keskenyárkú, sáros
dűlőút vezetett volna a tág világhoz,
a kátyúk-szegte út, amelyen Dánosig
juthattak el csupán a vánszorgó kocsik?
Mi növelt volna hát? Nagyapám hallgatása,
mely elszikesedett lélek mélyére ásta
hetven év kamatát: a tapasztalatot?
Hallgattam volna rá, ki mindig hallgatott?
S makacs léptékei e szűk dimenzióknak
tudatom síkjain ki- és kirajzolódnak,
mértéknek megmaradt kissé a korcs akác,
a kátyúk-szegte út s a hosszú hallgatás.
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ŐK
Még gyűrik a kalapjukat,
mikor gépkocsiból kiszólva
megkérdik tőlük néhanap,
hogy merre van Kiskundorozsma?
S oly szolgamód készségesek,
mikor kapkodva magyaráznak,
hogy mindenkit zavar s aláz
szemükben a zavart alázat.
Még bevágják kalapjukat
a kurtakocsma közepébe,
ha fröccs-tüzelte indulat
borít asztalt egy ezredévre,
mikor a lompos öntudat
– serkentse bár négy-öt pohár bor –
magát megrázva peckesen
a kocsma közepére táncol.
Még leveszik kalapjukat,
mikor harangszó száll a szélben,
bizonytalan hajlonganak,
– mint bodzagally – poros-fehéren,
lyukas, viseltes glóriát
remélnek az ítélet napján.
Bizony, bokrétát nem nagyon
láttak ők az Isten kalapján.
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HEGYIBESZÉD
Boldogok a nyílt szívűek,
akik – bár overál alá rejtették sokáig a szmokingjukat –
ma már taktikából sem hódolnak a simléderes
eleganciának,
szinte hivalkodva mutatják ki a foguk fehérjét
s a hitük fehérjét is,
nemhogy vörösre, de még rózsaszínűre sem igyekeznek
dukkóztatni immár,
bátran, képmutatás nélkül keresztülnéznek a
vízvezetékszerelőn
s kikérik maguknak az „elvtárs” megszólítást,
mert az úr – ugye – a pokolban is úr.
És boldogok a felszegett fejűek,
akik már azt is megtanulták,
hogy az úr nem a pokolban,
de a poklokon diadalmaskodók között lehet csak
igazán úr,
annyira úr,
hogy még a feltétlenül szükséges heti három szót sem
veti oda a gépkocsivezetőjének,
pedig ennyit még a tanácsos úr sem sajnált
annakidején a parádés kocsisától.
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Boldogok a békességesek, az otthonuknak élők,
akik csak cipőtalpukra ragadt sár gyanánt
hordják be a hazájukat kiporszívózott életükbe,
de – hallván asszonyuk szidalmait –
legközelebb kint, a lábtörlőn hagyják a talpnyi hazát is.
És boldogok a széplelkű lelki szegények,
akik a közösségért kiáltott szót
pusztába igyekeznek a közöny kábelein elvezetni,
pisszegésük fújja el a meleget adó költők rőzselángját
s forró lihegésük szítja azokat,
akik az individualizmus görögtüzekkel égő
csipkebokrában
mindenhatóan megjelennek önmaguk színe előtt.
E boldogok miatt
a közösségi (idegen szóval: kommunista) költő
olykor egy kicsit boldogtalan.
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HÁROM A TÁNC
1.
Kállai kettős
Felülről fúj mindig a szél
s tarolja lent, amit elér,
fű szálsága, hová lettél,
talán a sárba görnyedtél?
Fű szálsága, egyenesség,
megtörtek, mint Krisztus testét,
lehajlítottak a sárba
fű egyenessége, szálsága!
Felülről fúj mindig a szél,
fű, fa, virág földre alél,
hiába hull csöndes eső,
fű, fa, virág fel sose nő,
csak ha tarlók lyukaiból
búvik elő a szél, mikor
lentről ver fel a förgeteg!
Ahogy néhányszor megesett.

— 238 —

2.
Csévharaszti csürdöngölő
Egyszer jobbra, egyszer balra, hujjujujujujjuj,
s fejed nem vered a falba, hoppodáré hopp hopp hopp,
holtodig van jó állásod, hujjujujujujjuj,
ha nincs állásfoglalásod, hoppodáré hopp hopp hopp,
rágd a csepüt, ahol éred, hujjujujujujjuj,
ezzel is a békét véded, hoppodáré hopp hopp hopp,
vasököl a munkásököl, hujjujujujujjuj,
már az ököl is könyököl, hoppodáré hopp hopp hopp,
ha nem leszünk erős bástya, legalább legyünk rés,
amannak taps volt az ára – ennek meg legyintés.
Hujjujujujujjuj!
Sok újmódi burzsuj emel nekünk kalapot –
hoppodáré hopp hopp hopp!
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3.
Szatmárököritói fergeteges
Nézz ide, nézz! Idenézz! Idenézz!
Lám, csak a pénz, csak a nincs-szaga pénz
teszi a zsiványt is emberré
s szinezi a kontárt mesterré.
Láss ide, láss! Ideláss! Ideláss!
Sikk a csalás meg a képmutatás:
kacat a vörös, ha lelkes láz,
divat a vörös, ha festett máz.
Süss ide, süss! Idesüss! Idesüss!
Törpe a láng – de hatalmas a füst!
Kicsi ez a tűz már, nem perzsel –
pecsenyesütéshez több nem kell.
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A szerelem harmadik éve
(1980)
című kötetből

PILIS
Pilis, Pilis, szülőfalum,
látom magamat „kiskorún”:
átdöcögtünk a Dolinán
Hudoba Palkó kocsiján,
Potrák Zsuzskával bizsergő
sétára várt a kiserdő,
Kovács Bandi a Haleszek
felől biciklin érkezett,
a húgát vázon hozta be –
nem volt, csak lába és keze.
Ha Kántor Géza nevetett:
a rozsdás szőlőlevelek
megmozdultak a lugason
s kolompoltak, istenbizony!
Illanicz Gyurka – nagy vagány –
slágert játszott az orgonán
s mi kuncogtunk a kóruson.
Akkor kárhoztam el, tudom.
Jó emlékezni s néhanap
megkeresni, ki ottmaradt,
olyankor szíves, biztató
szavakkal kínál Reis Dodó,
jó megbeszélni nála is,
hogy vállal még ma is Pilis
és én is, én is vállalom.
Mert ott kárhoztam el. Tudom.
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NYÁREGYHÁZA
Nyáregyháza, megköszönöm én néked
sejtjeimbe itatott békességed:
legelőid nyoszolyáján elnyúltam,
gulyakútjaid vizétől tisztultam.
Határtalan szabadságom bújtottad,
vágtató lelkem béklyóba nem fogtad,
rajtad még az álom is úgy száguldott,
mint a ló, kit Epres Laci eloldott.
Nyáregyháza, hasonlítok rád még én?
Ablakaid fénye messzi csillagfény.
Egyszer még a földed könnyel áztatom
s virágot hajt rajta majd a bánatom.
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A SZÉL MEGÁLLT
Az ómalom holt karjai
között a szél megállt kevélyen,
azután ottmaradt egészen –
semmit se tud már hajtani.
Akár ha percre is megáll
a szél: örökre semmisül meg,
a szív dobogni percre szűnhet –
de az is végleges halál.
Mert nincsen újra-lebbenés,
a lendület megszeghetetlen,
úgy egyszeri és úgy egyetlen,
ahogy a mozdulat egész,
amellyel kisgyerek után
kapsz, ha kiesne gyorsvonatból –
egyetlen ívben és csak akkor.
Értelme ennek van csupán.
Ha percre félúton megáll
a mentő kéz – hiába lendül
tovább a tört időn keresztül:
előre is csak visszaszáll;
az ómalom holt karjai
közt a leállt szél nem lehet más,
mint lég-tömb, újult ellenállás,
minden forgást bénítani.
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A VÁGY VILLAMOSA
Zötyögünk rég a hosszu pályán
egyszál-sokan s tömeges-árván,
külön-külön az egy-irányban,
egyenként a közös magányban,
ott az út vége, ahol kezdjük,
mindig egyszerre – sosem együtt.
Aztán majd egy kopott remízben
vakvágányra állít az Isten
s bejárt utunk is rozsda rejti.
De mégsem, ott sem száll ki senki.
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MIDSOMMAR
Ingrid Sandgren ezerkilencszázhatvanhárom nyarán, egy sárgakeresztes selymű délután halk
lengedezése ritmusára
táncolt elém Eskilstunában.
Azóta sem – s akkor se – láttam.
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ÜZENJETEK NEKÜNK
Lányok és asszonyok, forralt borok a télben,
zongorafutamok az autótülkölésben,
lágyan-hazug szavak a durva nyílt-beszédben –
virágba botlani segítsetek nekünk.
Lányok és asszonyok, rezgések béna ágon,
mélázás percei unalmas tárgyaláson,
árnyék-oázisok napverte délutánon –
mondjátok meg, hogy a merengés merre tűnt?
Lányok és asszonyok, hűs cseppek hő kehelyben,
feddés pezsgései állott dicséretekben
s szelíd aritmiák vadul verő szivekben –
szegjétek röpteink, ha íve nem valós.
Lányok és asszonyok, igaz mesék a habban,
poklok hangsúlyai egetverő szavakban
s csiszoltság foltjai, hol minden bárdolatlan –
nem tartozik soká, ki néktek már adós.
Lányok és asszonyok, bóják az óceánban,
szoros határidők a tág vállalkozásban,
törékeny rendszerek szilárd elgondolásban –
oly könnyen szétesünk – abroncsként fogjatok.
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Győzelmünk szégyenét nézzétek el ezerszer,
hiszen ha medre nincs – oly szánandó a tenger,
üzenjetek nekünk vizen járó szelekkel
s szeressetek nagyon, lányok és asszonyok!
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GIZELLA HERCEGNŐ MÁTKA-ÉJE
Álmomra pattanok egy érces éjszakán.
S megülve délcegen a holdkaréj-nyeregben
– talpam a csillagok hideg kengyelvasán –
tündérgaloppomat fehéren szállva kezdem,
sarkantyúm: csókjai, zablám: komolykodása,
és pajzsom lenne Vajk ezüstös mosolya,
patkó-ív fénylene az ajkam hajlatán s a
patkó szerelmesen mellén dobbantana,
a megbokrosodott, tajtékzó látomás, a
szemhéj-karám mögül iramló hóka vágy
hánykódva-ringva és tüzes párát zihálva
piros-szerszámosan vágtat, röpül tovább,
mert hátas-álmain egy lány-lovag suhan
felhő-gerinceken a vertarany határig,
hol szálas táltosok kínálják cinkosan
só és kenyér helyett a szép pogány királyfit –
de megvirrad s az út nem ér a végtelenbe.
Virágszál-ostorom nem csaphat, csak legyet.
Az eget – mint köpenyt – ledobva s ráheverve
nézem, hogy abrakol az izzadt képzelet.
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CSILLAGROMÁNC
Éjszaka a kedvesemmel
szakajtóba gyűjtöttük a tófenékről
a visszatükrözött csillagokat
s a teli szakajtót egy topolygallyra tettük.
Amíg alatta csókolóztunk:
vásott szellő kúszott fel sebesen a topolyafára
s a szakajtót kedvesemre borította.
Ahogy ott állt a lány
meztelenül és remekbeszabottan
a vállára, mellére záporozó csillagokkal:
szürke kis verébnek tűnt föl mellette
Évástól, Kleopátrástól, Loreleyestől és
Lollobrigidástól
a világ minden szépasszonya,
aki csak volt, van és lészen eljövendő
gyönyörűvé nehezíteni az életünket.
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HOLTPONT
Mind gyűlölöm, aki előttem ismert,
mind gyűlölöm, ki nálad megelőzött.
Míg sosem-látott kertekben virultál:
nem lehettem se tolvajod, se csőszöd.
Pünkösd-rózsa, kihajlottál az útra –
így lettem tolvajod, aztán a csőszöd.
S mind gyűlölöd, aki nekem virult rég,
aki a gomblyukamban megelőzött.
Én gyűlölöm, akiket te szerettél,
te gyűlölöd, akiket én szerettem.
Nem tudjuk egymás múltját elviselni.
Igy
jelenünk is elviselhetetlen.
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A SZEMEKBŐL A MESSZESÉG KILÁTSZIK
Minden hazudhat öleléskor:
a heves mozdulatok szemérmetlen mohósága éppúgy,
mint a félszeg mozdulatok megindító esetlensége,
mert lehet, hogy a félszeg mozdulatok mohósága
volna igazabb
és a heves mozdulatok esetlensége;
minden hazudhat öleléskor:
az egyenletes gyorsulás szaporodó lélegzete éppúgy,
mint az egyenetlen kivárás hirtelen sikolya,
hisz talán az egyenetlen kivárás szaporodó lélegzete
volna igazabb
és az egyenletes gyorsulás hirtelen sikolya;
minden hazudhat öleléskor:
az ösztönök-ösztönözte szellem együgyű
bőbeszédűsége éppúgy,
mint a szellem-csitította ösztön meghatott hallgatása,
pedig hát a szellem-csitította ösztön együgyű
bőbeszédűsége volna igazabb
és az ösztönök-ösztönözte szellem meghatott hallgatása;
minden hazudhat öleléskor,
csak a szemek nem hazudhatnak sohasem,
a szemekből a messzeség kilátszik:
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az istenítően elkerekülőkből éppúgy,
mint a megadással lecsukódókból.
(És itt már az ellentétek játéka sem segít,
mert a megadással elkerekülő szemekből is éppúgy
kilátszik a messzeség,
mint az istenítően lecsukódókból.)
A szemek elemi őszintesége
megkérdőjelezi a költészetté nemesedett legendákat
a kedves közellétéről.
A szemekből a messzeség
– a halhatatlan ellenvetések ellenére is –
könyörtelenül kilátszik.
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A SZERELEM HARMADIK ÉVE
(Jean Pérol nyomán)

és dacos kalózhajónk engedelmes már a szélnek
durva gyönyörtől halad s kifinomult kín felé megy
vállainkban még zokog éhes ujjakról az emlék
érintésük fodrozott – kőnek is lemosva szennyét
ám talonba tett öröm ül le már csak asztalunkhoz
elfelejtett zongorák billentyűin ujja futkos
test-csodája még remek – láthatár zárul be rajta
s árnya szavaim alatt rejlő arcát már takarja
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RONDÓ II.
Tudom, hogy elhagy egy napon,
s attól fogva utána indít
minden, mi ellök tőle mindig
most még, mikor kezét fogom
s úgy űzöm őt, hogy vonszolom.
Tudom, hogy elhagy egy napon,
s utána minden tévedését
igazolom s ahogy ma mézét:
holnap mérgét is szomjazom,
mert azt is már méznek tudom.
Tudom, hogy elhagy egy napon,
s tudom, hogy hűlt helyén az emlék
különb lesz nála s rabja lennék
rögtön, mihelyt feloldozom,
de emlékét is vállalom,
hisz teljessége hiedelmét
majd csak hiányától kapom.
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EGY PERCCEL HAMARABB
Sosem a búcsúlevelek,
nem a szakítás, nem a könnyek
jelentik azt, hogy elköszöntek
örökre a szerelmesek,
de a strandon a tétován
más combra áttévedt tekintet,
a türelmetlenül leintett
hálálkodás a nász után,
ha nincs folytatni gusztusod
a kedvesed-harapta almát
vagy mikor gyönge diadalmát
meghagyni színleg sem tudod,
mikor először áll meg úgy
pillantásod a kedves arcán,
hogy nem vidámodsz fel nyugalmán
s nem leszel tőle szomorúbb,
mikor szúrás nyomán a vér
egy perccel hamarabb megalvad
és mikor csók közben magad vagy –
szerelmed véget akkor ér.
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SE GESZTENYÉS, SE TÓPART
Tél van helyetted – elmentél a nyárral,
tenyérnyi ég sem símogatja formád
fagyott nyomát a parthomokban immár.
De jól tudom: egy percre látlak én még
a július verőfényes delében,
ezer hektárnyi égbolt ver szemünkbe.
Nem lesz se szél, se gesztenyés, se tópart,
vitorlások, sirály-röptök se, még a
látszata sem kísért a messzi múltnak.
De mint nehéz súly, mint mázsányi jégtömb,
mint szívek szaggatása – úgy leszünk ott,
kitépett sarjaként kettőnk szivének.
Azért mégis kívánom azt a percet:
a kényszerű halandóság igézőbb,
mint ez a vállalt, fárasztó öröklét.
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SÁRGA RÓZSA
Rózsa, rózsa, sárga rózsa,
nap szinének hordozója,
úgy virulsz a pusztán folyvást,
mint sóhajok közt mosolygás.
Sóhajokból kél a szél is,
mely letép s kórók közé visz,
egyszál rózsa ennyi szélben
addig sem marad egészben,
szél a szirmod szerteszórja
rózsa, rózsa, sárga rózsa.
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ASSZONY
Nyugalmasabb, mint a kályhatűz benn,
viharosabb, mint a jégeső kinn,
elegánsabb, mint a társaságom,
szegényesebb, mint a szeretőim.
Kívántam nem egyszer a halálát
s szorongtam ezerszer életéért,
vagyonokat tékozol naponta
s esztendőkre osztja be az éhbért.
Átkozom a születése napját
s megáldom az anyát, aki szülte,
parthomoknál tüzesebbre izzít
s őszi sárnál hidegebbre hűt le.
Nyugalmas és viharos, kihívón
elegáns és félszegen szegényes.
Semmirevaló. Pótolhatatlan.
Áfonyafanyar. Cseresznyeédes.
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ALTERNATÍVA
Hogy zavartalanul
ehess, ihass, ölelhess, alhass –
eszedbe ne jusson
magad a Mindenséggel mérni.
Ne gondolj aszállyal, se faggyal:
a Mindenséget mérd magaddal –
jobb hosszan, mint örökké élni.
Ám ha azért eszel,
hogy fenntartsd magad a jóra,
ha azért iszol,
hogy poharad igaz ügyre ürítsed,
ha azért ölelsz,
hogy emberebbé szeresd a másikat,
és ha azért alszol,
hogy üveggolyóvá álmodd a távolságot –
akkor mégis cselekedj J. A. (1905–1937)
meghagyása szerint
s mérd magad a Mindenséggel –
volt már, ki így is győzte évvel.
Talán te is lehetsz kivétel.
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LOBOGÓK ÉS DOBOGÓK
Mit érünk a lobogókkal,
ha egyik-másik zászlónk selyme már csak bosszúságból
vörösödik,
amiért lengeni kénytelen tavaszok szelében,
holott kevélyen rázott rongy is lehetne?
Mit érünk a dobogókkal,
ha csupán elemezzük rajtuk a hősiességet,
anélkül, hogy egyszer is nevén neveznénk?
(Csoda-e, ha a fa
– amelyből a dobogó megácsoltatott –
visszavágyik a megműveletlen rengetegbe,
ahol legalább tartalmas madárcsicsergéshez
szolgáltak szószékül az ágai?)
És mit érünk a hősiességgel,
ha indulattalan és óvatos fontolgatások
biztosítják nekünk a mindennapi békét,
ahelyett, hogy szenvedélyes és merész meggondolások
friss szelei lehelnék életre a Béke mindennapjait?
Egyáltalán: mit érünk önmagunkkal,
ha a lobogó és a dobogó úgynevezett újraértelmezése
értelmetlenné teszi hajdani hőseink
fontolatlan meggondolásait
s csírájában fojtja el a mai hős-jelöltek
amúgy sem egyértelmű vállalkozó kedvét?
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Miért korszerűtlen nekünk
a lobogókban a lobogás,
a dobogókon a szívdobogás,
a hősiességben a tudatos vakmerőség?
Jó lenne olykor újra elolvasni
múzeumokban porosodó, rongyos zászlaink feliratát:
PRO
(és folytassuk szótagolva, hogy a köznép
– miután jóideje birtokolja – meg is tanulja végre)
LIBERTATE.
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A FELTÖREKVÉS BALLADÁJA
Ha korsó vagy, sose feledd:
kútra ne járj, hogy el ne törhess,
magadban friss buzgás helyett
poshadt ürességet lötyögtess
és ettől életed örök lesz,
bár csöpp értelme sem marad…
Ne tégy egy lépést sem, ha törtetsz –
s a csúcson találod magad!
Ha kurta vagy, kaparj sokat,
s neked is lesz, több mint remélnéd,
kalász már egy sem bólogat
s cséplésre oldva, ím, a kévék,
de földre pergett számos érték:
kaparj – s hombárnyi lesz javad!
Szedd fel, amit kínál a mélység –
s a csúcson találod magad.
Ha fecske vagy, hitesd el azt,
hogy egymagad nyarat csinálhatsz,
állítsd, hogy zörög a haraszt
szélcsendben is, mert ráhibázhatsz…
Minden hazugságból kimászhatsz,
ha nincs igazán igazad,
mellékutakon körbejárhatsz
s a csúcson találod magad.
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Herceg, ha mindez mégse használ –
még egy tanács, hogy megfogadd:
sirasd soká a ravatalnál,
akit titokban elkapartál,
gödröt toronymagasra rakjál –
s a csúcson találod magad!
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A KÖZELEDŐ
Zsályai úr, anyagbeszerző,
ambíciókban nem szegény,
állást vállalni oly serény, de
állást foglalni oly szerény!…
Sosem volt elve, véleménye –
de voltak fenntartásai,
s ezt karrierje érdekében
ki is használta Zsályai.
Azt súgta félszegen, ha olykor
a párttitkárba ütközött:
„Még nem mindennel értek egyet,
engem még meg kell győznötök!”
S az elvtársak javaslatára
prémiumot duplán kapott,
„hisz meg kell nyerni őt” – rebegték
meghatottan a párttagok.
És előadó lett belőle,
később meg osztályvezető,
de ettől sem lett biztosabb, csak
lojálisabb közeledő.
Sosem forró vagy hideg vízzel,
de langyossal mos kéz kezet:
Zsályai úr beérkezett már,
mert soha meg nem érkezett.
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Ma még isten védence, holnap
ő lesz az isten ostora,
ha úgy tud közeledni mindig,
hogy meg ne érkezzen soha…
Garast nem tesz le – felvesz inkább.
S tisztelik érte. (Már aki.)
Egy bizonyos: sosem bukik le.
Fenntartják fenntartásai.
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REBELLIS ,77
Lehetőleg babér s tövis
egyszerre jusson koszorúban,
kidomborodni nékem is
legyen szabad – de homorúan!
Ülepemre úgy verjenek,
hogy rosszul vállamnak se essen,
tenyéren hordozzon, kinek
tenyerét többször átszögeztem.
Jöhet egy kis mellőztetés –
de Kossuth-díj legyen a vége!
Utam vezessen tejjel és
mézzel folyó számüzetésbe.
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PANTA RHEI

(avagy az elmúlt harminc év
irodalomtörténete)
előbb jöttek az okosok
aztán jöttek a szépek
ittmaradtak az okosok
elmaradtak a szépek
elmaradtak az okosok
visszajöttek a szépek
visszajöttek az okosok
ittmaradtak a szépek
okoskodnak az okosok
szépelegnek a szépek
igazodnak az igazak
és bocsánatot kérnek
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HELYZETKÉP A HELYSÉGRŐL
Fejenagynak széles tenyerét nem
lepi kapanyél miatt a hólyag:
bérbúsulást vállal – temetésen,
hisz oly nagy a feje, mint a lónak.
Csepü Palkó (Mit? Csepü Pál elvtárs!)
nagyüzemi abrakoltatásnak
vámszedője már s reméli folyvást,
hogy retorikából doktorálhat.
De hová lett a lágyszívű kántor?
Karrierje megérdemel egy szót:
hakni-trupphoz bonvivánnak állt, hol
partnernője – szemérmetes Erzsók!
És Bagarja, a béke barátja?
Jó fizetést kap a békeharcért,
delegálták kilenc bizottságba
képviselni a köznépi arcélt.
Az amazon-természetű Márta
szelíd szavú anyagerleként búg…
Rozsdás lett a helység kalapácsa
(és – fájdalom – a sarlója szintúgy).
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KÖNYÖRGÉS
HANGOS MEGHASONLÁSKOR
Add, hogy a feljelentőm intelligens legyen –
ne váljon zagyvasággá szavam, amit továbbít,
hogy pontosan megértsék a Legfelsőbb Helyen:
húz is, míg rúg e ló és – a lába is kilátszik…
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NEM IGAZÁN
Az igazándiaknak
nem vagyok igazán hazai,
mert megtanultam elég jól olaszul
és úgy-ahogy franciául,
meg különben is barátkozom a Nyerges Andrissal.
A világpolgároknak
nem vagyok igazán világi,
mert csak elég jól tanultam meg olaszul
és csupán úgy-ahogy franciául,
meg különben is barátkozom a Soós Zolival.
Csak a maradéknak vagyok igazán ember,
mert (amikor sikerül: elég jól,
amikor pedig másként nem sikerül: úgy-ahogy)
a hazait mondom el a világnak,
hogy megtanulja a hazát a világ
és a haza is a világot.
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GERELYES
Maradsz pohár, mi illetetlen,
mikor a koccintás csupán
kompromisszum a megnyeretlen
félbemaradt viták után,
maradsz a vétó tintafoltja
a kifogástalan, precíz
kéziraton, ha a sorokba
hígan vegyülne sanda íz,
maradsz ünneprontó a bálban,
ahol a lelkiismeret
a csábosan ledér ruhában
táncoló hírre vet szemet,
maradsz a tél valódi képe
míg délibáb csak a tavasz,
rohanva káprázók szemébe
visszacsapódó gally maradsz
s maradsz döfés-szigorral ojtott
hajtás a törzsön majd, amíg
a nehezen virágbabomlott
fákat gyümölcsök nem lepik.
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ANTIKRISZTUS
Már nem vehetik tőlem el
a mozdulat dacos nyugalmát,
amellyel Évától az almát
tudatosan fogadtam el,
nem a kísértés vitt bele
az eredendő bűnbe minket,
csak már halálra keserített
az Isten cukros Édene.
Már nem vehetik tőlem el,
hogy meg nem szaggatom ruhám, mert
a helyezkedő, stréber Ábelt
agyoncsapnám újból, ha kell,
s az égő Káin-bélyeget
örök rendjelként hordom immár,
hisz gyilkos indulataimnál
nagyobb bűn az, ha térdelek.
Már nem vehetik tőlem el,
hogy lázadó lator lehettem
Krisztustól balra a Kereszten
s nem fogadtam az üdvöt el,
mikor a végső pillanat
megállt, hogy még imára fogjon,
de a káromlás volt a dolgom –
s én híven tettem dolgomat.
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ÍGY VAGY ÚGY
Itt olyan ember költő nem lehet,
akit az árnyékbokszolásban
saját árnyéka üt ki csúfosan,
de olyan ember sem lehet itt költő,
aki csak azért nem ijed meg a saját árnyékától,
mert retteg tőle folyamatosan,
és olyan ember sem lehet itt költő,
aki azzal tüntet mindezek után,
hogy míly félelmetes árnyéka van!
Ki itt költő, az tudja biztosan:
az árnyék mindig úgy és ott terül,
ahogy s ahol vetője jár vagy áll,
ki itt költő, az tudja biztosan:
árnyékot vetni ott erény csupán,
ahol fátlan mezőkre tűz a nyár,
ki itt költő, az tudja biztosan,
hogy sohasem lehet árnyéktalan,
aki a napra – így vagy úgy – kiáll.

— 275 —

A Hétköznapi istenhozzád
(1982)
című kötetből

KÖRÖZVÉNY
Ezerkilencszázhetvenkilenc
október tizenharmadikán
fölegyenesedett a kertben
és lopva szétnézett az apám.
Az ásót földbe ütve hagyta,
mintha csupán a boltba menne,
s mivel kezén is, homlokán is
zavarta őt a munka szennye:
megmosdózott a locsolónál
– nyitva maradt nyomán a vízcsap –
s úgy lopakodott ki a kertből,
mint aki percre távozik csak.
Aztán – mikor senki se látta –
egy alacsony felhőre lépett
és nekivágott kiskabátban
a magasságos őszi égnek,
amikor rájöttünk a cselre:
már nem tudtuk követni szemmel.
Fogják meg! Ott! A földi létből
kereket old egy öregember!
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FEKETE MÁTKASÁG
Az én húgomat a halál jegyezte el.
És ez, Kosztolányi uram,
kissé komorabb vőlegény,
mint a bánat.
Csontokig indázó öleléssel
szorította magához,
s márvány-egű lakodalmas házában
megvetve állt már a hópaplanos,
szomorúfűz-baldachinos
nászi ágy is.
Ám a jegyesség még korántsem egyezség:
a gyűrűt szépen visszaküldtük,
mivel a napfényes utak
világot ölelő szétindázásával, valamint
a jól rugózó rétek
pitypangfehér paplanosságával csábító
csapodár Létezés szándéka
még akkor is tisztességesebb,
ha nem kecsegtet
végnélküli friggyel.
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NEM TUDOM
Nem tudom, miről szól az élet,
csak azt tudom: nem nyugalomról,
nem macska-kényes renyheségről,
amely puhán körüldorombol,
nem tudom, miről szól az élet,
csak azt tudom: nem nyugalomról.
Nem tudom, miről szól az élet,
csak azt tudom, hogy nem a módról,
nem kacsalábon forgó házról
vagy bankban őrzött pénz-halomról,
nem tudom, miről szól az élet,
csak azt tudom, hogy nem a módról.
Nem tudom, miről szól az élet,
csak azt tudom, hogy tétlen fázom,
ha álmos bódulatban élek
s békémet restséggé alázom,
nem tudom, miről szól az élet,
csak azt tudom, hogy tétlen fázom.
De bármiről szóljon az élet:
az ember nem lehet magában,
a társtalan, csupasz remények
didergésében pusztulás van.
Bármiről szóljon is az élet:
az ember nem lehet magában.
— 281 —

A ROMANTIKA ELÉGIÁJA
A szűk sikátorok romantikája
– mely otthonosan mozgott Óbudán –
új házak közt helyét már nem találja
s egy ósdi komppal átkel a Dunán.
A szűk sikátorok romantikája
a Józsefvárosban keres hazát,
de nem kacsint szerencse ott se rája,
mert ott is egyre tágul a világ.
A szűk sikátorok romantikája
otthontalan bolyong ma Pest-Budán,
az ajtaját előtte kulcsra zárja
kertváros-Zugló és parkos Tabán.
Angyalföld is felszedte már alóla
a dalkoptatta macskaköveket,
a járdákat betonburokba vonta,
amin nem sétál senki, csak siet.
S a szűk sikátorok romantikája
megadóan bólint és mit tesz, ím?
Beköltözik egy földszintes lakásba
a Krúdy-könyvek sárgult lapjain.
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HÉTKÖZNAPI ISTENHOZZÁD
Nincs mit mondanom –
nincs mit mondanod.
Szemed jégvirág borítja –
már mögé nem láthatok.
Nincs mit mondanod –
nincs mit mondanom.
Párosan viselt magányunk
súlya nem megosztva nyom:
egészben a válladon,
egészben a vállamon.
Ne értsd félre, ha kereslek:
rádtalálnom nem öröm,
tűnt ölelés emlékétől
únt öleléshez szököm.
Varázsod szét így töröm.
Válni kell.
Önvédelemből hagylak el
s fel nem cseréllek senkivel.
Válni kell.
A szív nem nézi, mit cipel,
csak éppen már nem bírja el.
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KIHÍVÓN SUGÁRZÓ
1.
Tegnap a mennyben
Sosem felejtem el a hajnalokat, mikor a lánytól jövet
kíváncsi szomszédok húzták szét körben
a függönyöket,
rámnyílt az ébredő telepnek ezernyi ablak-szeme
s kihívón sugárzó vétkemet káprázva leplezte le,
én úsztam a leleplezésben s hazáig hivalkodón
szerelmes nótákat fütyültem halkan a villamoson.
Nem intett senkise csöndre, hisz lassan a fütty
felszállt a fővezetékbe, amelynek árama üt,
s immár a fütty volt az áram: az ócska motorkocsit
túlvitte végállomásán, szinte a fellegekig,
nem volt már pálya alattunk, szálltunk, mint
csilingelés –
oly egyszerű, tiszta és annyira köznapi volt az egész!
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2.
Ma megint a földön
Valaki jőjjön és szeressen,
mert megfullaszt a tavasz engem,
korai volna szenesednem
másokért gyújtott őrtüzekben,
most csak nekem gyúljon ki menten
minden, mi később éghetetlen,
didergek perzselő szelekben –
valaki jöjjön és szeressen!
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NÉVNAPOK
1.
Szent Erzsébet
Megrögzött szelídség, hétpróbás alázat
– álcázva nem egyszer viperamarásnak –
volt az, mi halálos dózissal elérte,
hogy az életemnek sose legyen vége.
Erőssé sorvadtam ebben a delejben:
már mindenki táplál, aki mérgez engem,
nincsen oly vajákos nadragulya-főzet,
ami ne szorozná megszolgált erőmet.
Légy áldott, te asszony, aki átkaiddal
megóvtál a bajtól – párod, íme, színt vall:
mégha belehalsz is, én szeretlek téged
Baranyi Ferencné, Büki Szent Erzsébet!
Elvégeztetett hát: ezt a csorba sorsot
úgy köszörülöd ki, hogy tovább is osztod,
mi legyünk a kettő, akin áll a vásár.
S vásárra a bőröm te vidd – soha más már.
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2.
Szép Katalinoknak tündérsokasága
Szabó, Gyenes, Meskó – s hány Katica van még,
kit vers-hullatással fel is oldozhatnék,
hisz mind megkövültek szóm hipnózisában,
lelkem erdejének dal-varázslatában:
„Zöld erdőben lakom, keressél galambom,
nyári folyóvíznek csak zúgását hallom,
nyári folyó vize ősszel megaluszik,
de az én szerelmem soha meg nem nyugszik.”
S erdőmbe sereglett szép Katalinoknak
tündérsokasága, kérték, hogy daloljak.
(Nem az hozta őket ám, hogy én daloltam,
hanem az, hogy erdő visszhangzott dalomban…)
Megalvadt folyókból jöttek ködfehéren
sosem-nyugovónak meghirdetett vérem
buja vadonába – asszonyok, bolondok,
titeket hozzám csak erdők titka vonzott.
Álltam néha dombon, fátlan pusztaságban,
lobogó köpennyel, garabonciásan,
voltam egyke-szálfa, mint jegenye: délceg,
tártam néha törzset tépni-sóvár szélnek –
meg se láttatok. Mert aki látni hagyja
tépett-magát néktek – rá se néztek arra,
nem kell, aki tárja, csak ki rejti lelkét,
titeket titok vonz és nem egyenesség.
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Fáradt vagyok mostmár folyton az erdőben,
hisz megfogyatkoztam bujkáló erőben,
megállok egy puszta térség közepében,
hogy az égitestek távolsága mérjen.
Ám Katalin napján, mikor a folyóvíz
megaluszik csöndben s aszú módra bódít:
reátok köszöntöm ködkelyhét az ősznek,
hogy emléketeknél jó szívvel időzzek.
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FESTŐI KÉRDÉSEK
Hova, hova tűntek a színek a nyárból?
Hol a ragyogás a mosoly aranyából?
Hol a csók narancsa, hol van a zöld féltés?
Hol a rőt kihívás, hol a kék igézés?
Olyan sötét lett
hirtelen,
kopog a jég a
szívemen,
amit kimondok:
magam se vallom,
amit dalolnék:
magam se hallom,
áttetszők lettünk –
üveg a vízben,
fakult vagy úgy is,
nincs színem így sem.
Hol a rőt kihívás, hol a kék igézés?
Hol a csók narancsa, hol van a zöld féltés?
Titkok tarkasága hol van a szemedből?
Hova, hova tűnt a fény a szerelemből?
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AHOGY TE SZERETNÉD
Elérted,
hogy már mindent bűnnek érzek,
amiért magam becsülhettem eddig.
Nekem nem a gyehenna tüze volt,
amit nem túl sokra tartott
– éppen ezért nevetve elkótyavetyélt –
lelki üdvösségemért cserébe kaptam,
de volt a pokoljárás kitüntető kegyelme,
a kivetettség írígyelt kiváltsága,
a semmibevettség semmibevétele,
az érvényesség kihívó vállalása
a számkivetett szerelmekben is,
a szertelenség gyönyörű fegyelme
csókban, csatában, halálmegvetésben,
és a megregulázott tisztesség egyedül tisztességes fonákja,
amit örökös törvényszegés fényesített.
De te elérted, amit akartál:
úgy élek már, ahogy te szeretnéd
s ahogy mindig is szeretted volna.
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Légy hát boldog, ha boldogít,
hogy fontosabb vagy immár,
mint mindaz,
amiért élnem érdemes volt.
Az, hogy nyertél:
mindkettőnknek kudarc.

— 291 —

SZELIM BASA SZAVAI BELMONTÉHEZ
Úgy, szóval Lostados az apád.
És azt tudod-e, hogy miatta kellett
elbújdosnom hazámból?
Rejtőztem homokbuckák között,
folyók iszapjában,
fellahok nyomorúságos kunyhóinak vackán.
Cserzettek a szelek,
szikkadtra szítt a nap,
suhogtak hátamon az eső ostorcsapásai.
Alig-alig világolt már
a lélek a szememben,
amikor elérkeztem erre a földre.
Apád tette tönkre az életemet.
Ám én mégsem úgy állok bosszút,
ahogy gondolnád.
Életre ítéllek, hogy kegyelmemet
bőrödbe égetett bélyegként hordozd
virágzó oázisokon,
rettentő sivatagokon át.
Életre ítéllek,
hogy elmagányosodj a tiéid között,
mert az ellenség kegyelmére
nincs magyarázat.
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TÖPRENGÉS
A GRÁL-ELBESZÉLÉS ELŐTT
S ha nevem hallatára szem se rebben?
Ha látásomra felsorakozott
brabantiaknak ott, a búcsupercben
semmit se mond, hogy Lohengrin vagyok?
Elzát veszítsem, százaknak kimondva,
ami csupán kettőnknek érdekes?
Amire más a vállát meg se vonja,
az szerelmünknek biztos veszte lesz.
És mégsincs más utam. Immár a Scheldén
elindult értem hattyúfogatom,
s habár sokaknak ez mitsem jelent: én
vagyok Lohengrin! Ki kell mondanom.
Isten kegyelme ez? Vagy Ortrud átka?
Ha ez, ha az: a magam vállalása.
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PARSIFAL
Mert eljön egyszer majd az Együgyű Hős,
ki nem tud mást, csak azt, hogy árulásra,
szemfényvesztésre, fondorlatra, bűnös
egyezkedésre egy az érv: a Lándzsa,
lehet: hattyú is hullik fegyverétől,
de minden tette folttalan marad fenn,
mert balgaságához ésszel nem ér föl
tudós, varázsló – s egyetlen lovag sem.
És Amfortas, ki gyönge volt vezérnek,
mert nemcsak hullt, de forrt is néha vére:
halálos enyhítést attól remélhet,
ki haláltalanságra is ítélte.
S Monsalvat vára éjsötét legyen bár:
rubinsugárral felragyog a Szent Grál.
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MEFISZTÓTÁGAS
Eladó, minden eladó:
eszme, rögeszme, hit, cinizmus,
kordé, bicikli, bárka, kisbusz,
lógombóc és üveggolyó –
eladó, minden eladó.
Eladó, minden eladó:
a meggyvörös, az enciánkék,
a tűz, a víz, a fény, az árnyék,
delnő, kamaszlány és lotyó –
eladó, minden eladó.
Eladó, minden eladó:
a múlt s a pillanatnyi helyzet,
a közösség, a nép, a nemzet,
megannyi Föld- és Mars-lakó –
eladó, minden eladó.
Eladó, minden eladó:
a Hét krajcár, a Bánk, a Toldi,
Júlia, Lilla, Léda, Fanni,
Szózat, Rákóczi induló –
eladó, minden eladó.
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Eladó, minden eladó.
Forog az áru körbe-körbe,
csobog a bor, sül az ökör – de
nincs több vevő, mint eladó.
És ez azért vígasztaló.
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CARMEN REBELLE
Tudom, szerelmed lázadó madár.
Nem zabolázza sem babusgatás, sem
kalitka. Sorsa hirtelen halál.
S addig? Naponta változó halálnem.
Naponta állsz rugós bicskák elé
vagy semmisülsz meg harmincféle nászban,
pengét emel rád minden Don José
s öngyulladásod pusztít, hol csak ágy van.
Nem kárhoztatlak én vadságodért
s nem félek tőle. Végleg elfogadtam.
Letörlöm csókjaid nyomán a vért
s visszacsókollak, nálad is vadabban.
Neked hiszem csak, hogy halálveszély
nélkül szeretni: gyermeteg fogócska.
Ha meg nem öl, ki egyszer utolér –
legszebb futásod értékét lerontja.
Aláz, ki űz, ha nem az életed
akarja tőled. Eltörpít mögötted.
Nem játszótársak a szerelmesek,
de mindig üldözők és üldözöttek.

— 297 —

A szerelemben teljes életünk
lehet csak tét – ezt megtanultam én is.
Az élet útja attól szép nekünk,
hogy szüntelenül a halál felé visz.
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BUTTERFLY MAGÁNYA

(Csocsoszán ezerkilencvenöt napja)
Mióta elment a hajó:
nem tudom, miért kék a tenger.
Csak azt tudom,
hogy nemcsak körülölel,
de hurkol is
a cseresznyevirág illatú csönd.
Csak azt tudom,
hogy az alkonyat
nem rózsaszirmok színét idézi többé,
hanem a kihunyó tűz
megbicsakló pirosát.
Csak azt tudom,
hogy nem csupán távoli rizsföldek
fehérre hántolt üzenetét hordozzák a szelek,
de vöröskövű sivatagok
mérgező porát is.
Csak azt tudom,
hogy házacskám bambuszfalának résein át
szobámba szivárog a szorongás huzata,
amely most csak halaványra lehel,
de a lelket is kiviheti belőlem
egy napon.
Ám, hogy a tenger miért kék még mindig?
Azt már nem tudom.
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A NEGYEDIK ENIGMA
„Gli enigmi sono tre – la morte è una”
(Turandot áriájából)
Csak három volt a próbatét, Kalaf,
tovább kérdezni nincs jogom s esélyem,
nem bénította – míg faggattalak –
szellemedet a halálos veszély sem.
Nem az enyém a negyedik talány –
csakis tiéd. S a válasszal magad vagy,
mivel Liu, a kis rabszolgalány
magát megölve pusztult el miattad.
Ha majd ölelsz, győztes karodba zárva,
a tisztesség megkérdi még a véred:
megillet-e, ki halálod kivánta
és nem az életét áldozta érted?
S majd nem vallod be senkinek, Kalaf,
hogy illetéktelen maradsz a nászban.
Ha megkap is – a rabszolgám marad,
kit legyőzőmmé halállal aláztam.
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FRANCESCA DA RIMINI
„Amor condusse noi ad una morte”
(Dante: Inferno V.)
Kettőnek halni egyetlen döféstől
egyképp lehet csak: ölelésbe fúlva,
a harmadik, ki tettenér, azért öl,
hogy ne maradjon szarvának tanúja.
Nincs féltékenység, csak veszett hiúság,
amely bennünket úgy is elveszejt, ha
nem a kettőnk, csak szégyene kimúltát
kívánja majd Gianciotto Malatesta.
Minden döfés, amit csupán nekem szánt,
téged is ér, míg egyszemélyes fekvőhelyünk életveszélye kétszemélyes.
De számít ez, ha kellőképpen elszánt
közös halált sem osztva félni kettő
s két rettegés helyett csak egyet érez?
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A NYOLCADIK AJTÓ
Kékszakállú, én adom most:
íme, itt a nyolcadik kulcs.
Csak belülről nyitja ajtód,
mely saját magadra tárul,
nem torzíthat már a fény, mely
rólam visszaverve rádhull –
nem vagyok már. Tűnhetsz annak,
ami vagy – s nemcsak lehetnél.
Senki sem lát, csak a nyirkos
várfalak közé rekedt éj.
Mássá tett a nő-jelenlét:
úgy lehettél hős, kegyetlen,
dús, gyengéd s országgal ékes,
hogy a tükröd én lehettem,
gyöngeséged s múltad titkát
féltve is büszkén szemérmes
úgy lehettél, jó uram, hogy
volt egy asszony, aki kérdez.
S ha hét ajtód meg se látom?
Ha semmit se kérdezek meg
s azt sugallja hallgatásom:
„titkaid” nem érdekelnek?
Akkor sértve inkább lennél?
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Akkor inkább lenne részem
bús magamra-hagyatottság
várad örök éjjelében?
Lettem volna – mint sok asszony –
üres szívű, puszta szájú?
Milyen kellett volna lennem?
Mondd meg nékem, Kékszakállú!
Enyém most már minden éjjel –
és mindig és éjjel lesz már.
S vak az éj. Senkise lát, csak
a rajtam kívül rekedt vár.
Fedd magad fel önmagadnak,
mérd, amit raksz és amit dúlsz.
Kékszakállú, én adom most:
íme, itt a nyolcadik kulcs.
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KALAPIGAZSÁGOK
Ki borsót spanyolfalra hány:
az a műjég hátán se él meg,
pártába kövülhet a lány,
ha válni jár belé a lélek.
A képernyőn timshow a show –
szemünk álmosra összehúzza,
azért van televízió,
hogy másnap odashowzzon újra.
Lehallgatni arany, ahol
csak az igazság jár tilosban,
nem a szőlő, hanem a bor
savanyú annak, aki józan.
Az ajándék-ló fogsorát
nézd meg – és hallgass róla holtig:
a ló nem foggal húz igát.
S jó foggal is botlik, ha botlik.
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AMÍG-ADDIG

Czigány Györgynek

Amíg ők úgy illegetik magukat,
mintha nem lenne könnyű
Katát táncba vinni –
addig mi erőnk megfeszítve ropjuk,
sebesülten is
kifulladásig.
Amíg ők tankok módjára taroló
üldözési mániájuk páncélos fedezékében
öldöklő dühig hergelik
saját félelmük agresszivitását –
addig mi hallgatag mezőkre szaladunk
és parolázunk a madárijesztővel,
mert – hírével ellentétben –
az ég madaraira
legalább annyira veszélytelen,
mint mi e jómadarakra.
Amíg ők
erényt kovácsolnak
az összeférhetetlenségből –
addig mi jogos haragvásaink
pirosan izzó kardhegyeivel
saját mellünkre tetováljuk szigorúan
az engesztelés bélyegét.
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Amíg ők
gyűlöletük lándzsáit rázva
dübörögnek utánunk –
addig mi menekülés közben is
gondosan legallyazzuk s úgy lengetjük vissza
a békesség olajágát,
nehogy megvakítsa üldözőinket,
ha véletlenül a szemükbe csapódna.
Amíg ők
tüntető, nagy országféltésükben
mindenre hajlandók Európa kegyeiért –
addig mi az egész világot igyekszünk fészekké összerakni,
hogy a Mindenség melegével vegyük körül
ezt a páváskodva is csak verébnyi, de szállva-szép hazát.
Amíg ők szavalnak az emberiségről –
addig mi szolgáljuk az embereket.
És mégsem tudom, testvér,
hogy mi cselekszünk-e bölcsebben,
avagy ők.
S ez már aligha derül ki
halálunk előtt.
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HARAGSZOM
Haragszom a hóra,
mert olyan fehér,
mint a hó.
Haragszom minden dologra,
amely csak önmagához
hasonlítható.
Olyan vagyok,
mint Baranyi Ferenc –
haragszom ezért úgyszintén.
Legyen már végre
Baranyi Ferenc olyan,
mint én!
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VERS
azokért,
akiket a törődés oxigénjének hiánya
fuldoklóvá alázott:
az esztendők terhét meggörnyedve cipelőkért,
hogy emberré egyenesedhessenek
a végső számvetés előtt még;
a betegség szégyenétől elhagyatva pirulókért,
hogy méltósággal szégyeníthessék meg
a test pökhendi esettségeit;
a magányosság telétől szüntelenül didergőkért,
hogy fennakadjon rajtuk egy átutazó mosoly
és sugarat nyilalljon vacogó szívükig;
az elhagyott, gyámoltalan gyermekekért, akik
rémülten reszketik a világot, mert nincs, aki
leleplező bölcsességgel a nevén nevezné nekik azt;
a szeretet nélkül cseperedőkért,
hogy ne vénüljenek meg fiatalon –
egyszóval mindazokért,
akiket a társtalanság légszomja
hálálkodni késztet
a rájuknyitott ajtón beáramló
agyonszennyezett levegőért is.
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CONDITIONNEL PASSÉ
Lehetett volna elhallgatni könnyen,
hogy már a tét helyén régóta bab van,
s hogy a labdának mindegy: gólba röppen
vagy csak a partvonalon túlra pattan.
Lehetett volna elhallgatni azt is,
hogy az se vág a késsel, aki fente,
s hogy kellemes ma már minden katarzis,
akár a langyos fürdő estelente.
Lehetett volna arról sem beszélni,
hogy hűlt hamukba vág a szél a bércen
s gomolygó hamut füstgomolynak vél, ki
völgyben vacog s pásztortüzet remél fenn.
Lehetett volna szótlan törni följebb:
hallgatni bölcs. És elhallgatni bölcsebb.
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DANTE IGAZA
S mert ghibellinné lettem én, fehér guelf,
– a városért és nem pálfordulásból –
nem szűnik vágni engem szablya és nyelv.
E fordulást megértenék akárhol,
hisz tisztesebb visszája a köpenynek,
mint véres színe. Ám Firenze – vádol.
Attól lehet ma megbecsült, ki megvet,
hogy megbecsülést nem várt egyikünk sem,
akik szívből színleltünk tisztesebbet.
Becsületes maradni nem-becsülten
olyan nehéz, mint tűzön kelni által
és kormossá se lenni bent a tűzben.
A várost vállalom – bár most se vállal.
De már nem is e vállalás a fontos,
hanem, hogy színem s szívem pirosával
maradjak hű a Vörös Liliomhoz.
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BETLEHEMI CSILLAG
Mert jóllehet csak istállót talál,
ki „lépremegy” a csillagot követve –
mindig lesz Gáspár, Menyhárt s Boldizsár,
ki újra csak elindul Betlehembe.
A csillag meg nem róható azért,
hogy álmaink egén kétszeresen süt –
nem koronás, felkent királyt igért,
csak kisdedet, hogy királlyá növeljük.
Ki a jászolnál megcsalatva áll,
mert Isten fia nem bíborpalástos:
hozzásegíti tétlen is akár
a férfikori töviskoronához.
S nem adja már, csupán lerója önként
az aranyat, a mirrhát és a tömjént.
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A MÚLT DÜBÖRGÉSEI
A harcmezőket
nem nőtte még a fű be,
ott vannak még
a csontjaink.
Kiáll a földből
a csontok nyársas üszke
s páncélt sebez,
ha kezdenék megint.
A tank.
Könyörtelen tigris a tank. Ifjúságom elhagyott vadonából szüntelenül utánam morgó szörnyeteg a tank.
Hideg fémesség a langyos nyáréjszakában, szaggató dübörgés a csend füves lapályain, törni-zúzni kész esetlenség a tank.
A tank, a tank.
Halált okozó sutaság, láncos lúdtalpasság a tank.
Hengerlő könyöklés, forgó tornyú irányváltoztatás az elvekben is, mindent elsöprő törtetés a tank.
A tank, a tank, a tank.
Mozgó koporsó, öklömnyire zsugorodott üszök-katonák a tank. A bezártság megaláztatása, a réstelenség rettenete a tank. A fény harsogó hiánya, a szögletes sötétség
diadalma, a biztos halál a tank.
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A harcmezőket
nem nőtte még a fű be,
ott vannak még
a csontjaink.
Kiáll a földből
a csontok nyársas üszke
s páncélt sebez,
ha kezdenék megint.
És hasaltunk a horhos hajlatán, vakon-dologtevő és ártatlan gyilkosokká fásulva, ölvén ölődni készen a fűszálat rágó, várakozó egykedvűség aszályos sivárságában. És akkor felhangzott a vizsla-tankok fenyegető
morgása a szántóföldeken s a mezők békessége ebtől
terelt apróvadak ijedelmével iramodott a végtelenség kilátástalanságába a vicsorgó gépek elől. És okos fejünkkel biccentettünk akkor és nem reméltünk többé.
A harcmezőket
nem nőtte még a fű be,
ott vannak még
a csontjaink.
Kiáll a földből
a csontok nyársas üszke
s páncélt sebez,
ha kezdenék megint.
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És kiérdemesült, öregecske lőfegyvereinket eldobáltuk,
mert nem akartunk nevetségesekké válni. Csatárláncba álltunk, átfogtuk egymás vállát és egy bíborszínű zsoltárt dalolva megindultunk a tankok felé.
Tudtuk, hogy sem fa, sem fém, sem kő nem képes megállítani őket. De azt is tudtuk, hogy a tankokat
vezető katonák lelkét megrendíti egy pillanatra majd
az iszonyattá kérgesedett emberség, ha fiatal csontok idegekig nyilalló roppanását és eleven hús szívdermesztő szakadását érzik a lánctalpak alatt. Mert a könyörtelen tigris, a halálhideg fémesség, a törni-zúzni
kész esetlenség, a láncos lúdtalpasság, a mindent elsöprő törtetés magabiztossága csak egyetlen esetben
tántorulhat meg: ha életen kell átgázolnia. Így hát,
amikor a tankok felfeszítették testünket az anyaföld keresztjére, már tudtuk, hogy miénk a megváltást
hozó győzelem. És ezt a győzelmet azóta is vigyázzuk
földbetiportan, mert nincs félelmetesebb az üszkös csontok tiltásánál. De vigyázzatok, vigyázzatok ti is,
ti elevenek, akiknek csontjait még nem hegyezték nyársakká az öldöklések, mert a harctereket még nem nőtte
be a fű!
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A harcmezőket
nem nőtte még a fű be,
ott vannak még
a csontjaink.
Kiáll a földből
a csontok nyársas üszke
s páncélt sebez,
ha kezdenék megint.
(1979)
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Markovics Ferenc felvétele

A Visszaigéző (1987)
című kötetből

IDŐ ELŐTT

Nemzedékemnek

Valami volt a hó alatt,
ami megállt a sarjadásban,
mert korán jött napsugarak
csaptak meg minket, mint az áram,
hökkenve engedett a hó,
s amit takart, az égre tárta,
pedig csak lassan oldható
a fagy, korántsem egycsapásra.
Nem volt egyéb a ragyogás,
mely pórusainkból kiserkedt,
mint elhibázott ráadás,
hisz előlegben érkezett meg,
sietős áldását a fény
áldatlanul ránk záporozta.
S kifeslett a szirmos remény,
mielőtt szárba szökkent volna.
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RING

Gerelyes Endre emlékének

Higgyétek: jobban jár, aki
az első menet elején
kerül padlóra. Nyerni itt
magunkfajtának nincs remény,
a teljes kilenc percet átverekedni botor dolog:
olyan mindegy, hogy kiütött
leszel vagy csak lepontozott.
S ha mégis volt legény, aki
össze csak gong előtt esett,
törött állkapcsot, orrsövényt
summázva tört gerinc helyett:
oda se nézett a világ,
csak tökmagozott, mialatt
rászámolt irgalmatlanul
a földön fekvő áldozat.
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RÖGTÖN JÖVÜNK

Pataky-Rácz Zoltán halálára

Rögtön jövünk, csak elhalásszuk
a koncoktól a markokat,
rögtön jövünk, csak megalázzuk
a felfuvalkodottakat,
rögtön jövünk, csak kaszkadőrök
helyett ugrálunk szirteken,
rögtön jövünk, csak még az ördög
bőrét behajtjuk Istenen,
rögtön jövünk, csak letöröljük
elvtársaink köpéseit,
rögtön jövünk, csak még leköpjük
azokat, kik őket köpik,
rögtön jövünk, csak szenvedéllyel
megvádoljuk, ki jégre visz,
rögtön jövünk, csak azt, ki érvel,
meghallgatjuk, ha vádol is,
rögtön jövünk, csak megtagadjuk
magunktól, mit más már megúnt,
úgy kapva gyászt is, ahogyan jut.
Rögtön jövünk, csak meghalunk.
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TEJÉRT S MÉZÉRT

Váci Mihály emlékére

Könnyű most rálegyinteni!
A szobra is olyan sovány, hogy
a varjú már a vállán károg –
madárijesztőnek hiszi.
Mennybe vitték a jegenyék,
majd gyökerükig visszahúzták –
a földbe így került. Hazugság,
hogy magas volt neki az ég.
Sokan kiöntik a jövőt,
mert légy esett az anyatejbe
s mert nem csinált nyarat a fecske,
amely elsőnek visszajött.
Ki csak tejért s mézért perel:
nyűg a fennkölt nektárivóknak,
kik mégis mindig átkozódnak,
ha percre kiapad a tej.
Hát mit akarok tőle még?
Próbálgatta a lehetetlent.
S nem szegte meg azzal, hogy elment,
az érkezés igéretét.
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A KERESZTESVITÉZ KERESZTJE

Czinke Ferencnek

Aki nem ismer irgalmat:
fémből van a szeme annak,
tekintete – mint a penge –
mindig vérbe merítkezne.
És aki irgalmat hirdet:
tűzzel veri szemeinket,
hogy a fémet onnan oldja
kovácsoknak kőcsuporba.
Izzó harcoktól reméltem
visszavívni emberségem:
talán tisztító csatákban
elvérzik, amit kiálltam,
vagy én vérzek el s ekefém
marad szemem hutahelyén.
(Legszebb esélye a harcnak,
hogy az ember belehalhat.)
Életünk sosem kíméltük,
amit kaptunk, azt kimértük –
és hitünkre heten tértek,
árán hét tengernyi vérnek.
Miért, hogy a diadalnak
szomorúsága olyan nagy,
mint éjszakák ércessége
s messzeségek bércessége?

— 323 —

Miért, hogy az ámbratónak
s gyöngyszemillatú haboknak
legmélyén is ott kísérthet
a mocsárszagú enyészet?
Miért örvénylik a lelkünk,
ha az árral kell eveznünk?
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FOHÁSZ
Ne csak magyarul,
de magyarán is
engedj szólni, Uram,
azaz egyenesen,
mint a kaszasuhanás.
Vágjon rendet a szó
a dudvarostú beléndek-beszédben,
hogy szárban bátorodva égre szökjön
az értelem aranyfejű kalásza.
Hozz bénakórt nyelvemre, hogyha méregbe mártott heggyel döfni készül
s nem rendet vágni ezüst suhogással.
Métely tőrének, sandaság nyilának
ne légyen barlangbiztos arzenálja
– míg szólni tud – a szám.
Magyarul úgy
suttogjak és kiáltsak,
hogy mindig magyarán!
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ANGYALFÖLD

Balogh Józsefnek

A munka itt még mindig becsben áll,
bár életünknek immár csak nagyanyja.
Amit jussolt a munkás – visszaszáll
azokra is, akiktől kicsikarta,
de tenni dolgát nem feledte el.
S noha a naplopás bocsánatos rég:
szuszogva új és új vasakra ver
s a köznek csillagos szikrákat oszt szét.
Ez a különbség: nem sóhajt – szuszog.
A nők, gyermekek, agitátorok
úgy engedték el sorsát, hogy kövér lett,
de szószegésben váltig ösztövér,
álma kinőtt hitébe is befér
s kihúnyt jövőjét nem tekinti ténynek.
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SZEMENSZEDETT VAKSÁG
Miközben az értelmiség
buzgón lajstromozza a csomókat a kákán:
Gersekaráton Kovács Pali bátyám
még akkor is fütyörészik,
amikor összébb húzza a nadrágszíját.
A szemei
már régen nem kopognak
s fenyegető léptek sem kopognak
a háza előtt,
amióta nyitott ablaknál is mer aludni.
Ám az értelmiség
szentséges hallucinációiban
még mindig ezeket a lépteket
véli hallani
és süketséggel vádolja Kovács Pali bátyámat,
mivel ő csak
az eső kopogására figyel,
az esőére, amely
zuhogva táplálja háztáji édenének
immár korántsem tilalmas almafáit.
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BORISZ ÉRVEI – KORONÁZÁSAKOR
Amikor az országlás jól beüt:
kit izgat, hogy a felkent – trónbitorló?
Az asztalon van prósza mindenütt
s szántani egy-egy lesoványodott ló.
Ennél mi kell több? Míg Fjodor csücsült
a trónuson, még így se élt a jobbágy
s csak lábait áztatta összegyűlt
könnyeiben mosdatlan Oroszország.
Krimi tatárt, svédet nyüstöltem én,
kardom rettegte Szibéria kánja
s csorbult keresztjét rázza csak felém
a konstantinápolyi pátriárka.
Válasszatok. Dimitrij herceget
ha én ölettem is meg, híre hűltén
parázslóbbak a paraszttűzhelyek,
s ha rajtuk fő: emészthetőbb a bűntény.
Az önjelölt cárevics Szandomír
kertjeiben fogadkozhat a lengyel
kisasszonyoknak: annyira civil,
hogy már javamra köp, ha ellenem nyel.
Én jól tudom: hamar kordul hasa
a millióknak – s akkor engem esznek.
De addig feje nem fájhat, csak a
krónikaíró Pimen szerzetesnek.
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ALKALMI VERS
Azzal nincs elintézve semmi,
hogy drapériás asztalok
mögött az elnökség kifejti,
hogy mily nagyon szabad vagyok,
azzal sincs semmi elintézve,
hogy egyezményes kegyelet
honi akácfejfákra véste
a cirillbetűs neveket,
nincs semmi elintézve azzal,
hogy márciusnál pirosabb
lett e nemzetközi malaszttal
kibővült áprilisi nap.
Akkor marad miénk az ünnep,
ha nagybetűje – ama rőt –
szemünk láttára feketül meg
különb pirosságunk előtt,
az ünnep akkor a miénk, ha
a korhadt sírkereszt-akác
megkövesül bennünk, miként a
soktömbű összetartozás,
miénk marad az ünnep akkor,
ha drapérián innen is
igazat szól, ki pirosat szól,
bár mond fehéret, zöldet is…
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SUSOGJÁK
Ma már a játék – ezt susogják –
lencsére megy.
		
S nem babra, vérre.
Szocialista Magyarország?
Ugyan kérem!
		
S ugyan miért ne?
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PIPACSPERNYÉT SODRÓ

Benjámin Lászlónak

Szégyenkezésre nincs okod: a hajlam
legénykedésre sose ösztökélt,
de látva, hogy varjak sötét csapatban
négyszögesítik az ég fénykörét:
fülsértő, harsány hallgatásba fogtál,
az Istent ezzel józanítva ki,
a csönded úgy üvölt azóta, hogy már
a mindenség partján is hallani.
Pedig csupán a Vadaskerti úttól
a Kálvin térig tartó dünnyögést
hagytad te abba, mert lassan kicsúfol
az is, kinél ma sincs se tűz, se kés.
Vagy meglehet: jövőt-csereberélő
kalmárzsivajtól szakadt meg szavad,
hisz már azt hírelik, hogy ama végső
harcért hitelt az ószeres sem ad –
hát nem! És százszor nem! Ha volt a földön
értelme áldozatnak: lesz, aki
pipacspernyét sodró szelekkel eljön
az elvérző zászlót meghajtani.
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LISZT DANTE-SZIMFÓNIÁJA

Petró Jánosnak

I.
És a világnak hírhedett zenésze
felállt a zongorától, meghajolt,
a legfürkészebb szem se vette észre,
hogy ünneplőitől míly messze volt,
képzeletének gyötrő szívverése
a Pokol híres kapuján dobolt,
amely mögött különös bevetésre
vár ezer ördög s százezer kobold.
A zongorista ekkor összerezzent,
meglepte őt a megüresedett csend,
a taps utáni hallható sötét.
De megjegyezte furcsa látomását,
már tudta, hogy poklok tüzén is átvág
s a reménnyel se hagy fel, ha belép.
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II.
Hajnalban útnakindult. Olaszország
rásugározta csábos türkiszét,
de vágyai vulkánokig sodorták,
melyekben élő, szerves magma ég.
S Rimini úrnőjének látva sorsát:
nem félte már a gyehenna tüzét.
(A szenvedés, ha szerelmessel osztják,
kéjjé szorzódik, önhatványaképp.)
S szivébe ott, a lángkörökben állván,
belezendült hatalmasan a látvány –
érezte már a nagy szimfóniát.
A firenzei után másodiknak
rendeltetett, ki odaátról hírt ad,
hogy elkerülje sorsát a világ.
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SANDRO

Mészáros Mihálynak

Mozdúl a kéz, de vélt iránya sincsen,
csak végzete: az húzza már a vásznon,
meg nem állítja sem ember, sem isten,
minden vonása rávall, mint a lábnyom.
Világot lép a bice-bóca mester,
vörös hajába túr, akár parázsba –
s követ, mohát, mit lelke kútja vermel,
aranyra vált a Botticelli-sárga.
Mint kagyló héja, csont-magánya pattan
és lángra kap egy karcsú nőalakban,
ki úgy lobog, mint szél közé vetett fa.
S megejtve, ím, a liliomos város,
amelyet ötszáz évre meghatároz
a diadalmas Vénusz: Simonetta.

— 334 —

TOMPAZÖLD
Bolond kedvem dunántúli árnyas erdőben maradt.
Most hiába vártok tőlem szívderítő songokat:
bolond kedvem dunántúli árnyas erdőben maradt.
Reményem is tompazöld már, mint az erdei moha,
megremeg az éjszakában, mint a szélcibálta fa,
megremeg az éjszakában és hív minden éjszaka.
Mit kiáltottál felém? Jaj, nem tudom már, kedvesem!
Kár, hogy a hatalmas erdő oly parányi volt nekem.
Mondd, mi történt, őzek őze, mért futottál messzire?
És mi történt énvelem, hogy nem várok már semmire?
Tollal sebzem szívemet csak, folyton verset vérzek én,
ahelyett, hogy erdőt járnék húshagyó kedd éjjelén,
nem tudom, hogy merre mentél, hol vadászod önmagad?
Szívemben a szomorúság úgy világít, mint a nap.
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TEHER
Úgy adtam én, hogy ő megértse: visszaadtam,
amit azóta sem osztott meg senkivel,
látom görnyedni őt az őszi alkonyatban:
mit tőlem visszanyert, mindent tovább cipel.
Fölötte matt magány: behorpadt bádogégbolt,
előtte csontkaréj: elporladt láthatár,
viszi belőlem azt, ami csak az övé volt –
s ez nagy teher neki. Soká nem bírja már.
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„…ÉS HAMAROSAN A SÖTÉTSÉG”

Csorba Győzőnek

És hamarosan a vizeknek
partjai rommá kövesednek
s dideregnek olajba mártott
köntösükben a kormoránok.
És hamarosan összezárul
útunkon az elől s a hátul,
a kezdet egybeér a véggel,
csak egy utolsót estebédel.
És hamarosan vágyainkra
nem les gyutacs-bújtatta szikra,
a robbanások szép kegyelmét
faggyúba ágyazzák az esték.
És hamarosan megcsikordul
a mindenség a hantokon túl,
kozmikus rozsdát záporozva
a földregázolt csillagokra.
És hamarosan összeállnak
fekete tömbökké az árnyak,
födve az ég kihasadt rését.
És hamarosan a sötétség.
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LÁNY A KÚTNÁL
A lány leült a kútnál
és szép volt, mint a kút,
melynek mélysége lentről
fel, az arcára hullt,
a kőalak mögötte
majd megveszett, hiszen
rangban hozzákövülni
nem volt reménye sem,
a lány leült a kútnál
és elmosolyodott,
az örökkévalóság
percekre tört legott,
felkaptam egy darabját
s elfutottam vele,
nehogy egy moccanás, egy
zörej visszavegye.
Csak nékem rendeződött
így össze ez a kép.
S immár kimerevített
tökély a töredék:
az elcsent pillanat már
örökös programom.
A lány leült a kútnál.
Azóta szomjazom.
Erice (Sicilia), 1983
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PAOLO SZERENÁDJA
Francesca, itt az este.
Engedj szobádba, hisz már
feljött a hold s a misztrál
az Adriára ver,
még akkor is eressz be,
ha rádfont karjaimnál
kisebb veszély a hínár,
mely iszapig ölel.
Francesca, reggelente
bűntudatunk nem ébred,
fülünk mellett az érvek
csörögnek bár nagyon –
bújj hozzám és ügyet se
vess rájuk, baj nem érhet:
ha kell, csontodra vértnek
a bőrömet adom.
Francesca, égiséged
pokoli tiszta – így jár
kit iszapig a hínár
nem húz, de fölemel.
Leszállt az este: ébredj!
Engedj szobádba, hisz már
feljött a hold s a misztrál
az Adriára ver.
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AKARATTYA BY NIGHT
És fürödtünk a csillagok alatt.
Felgyulladtál, hogy megcsókoltalak,
tested körül felsistergett a víz –
beléhullt csillagtól tenger tesz így.
Izzásodat nem hűtötte a tó,
inkább felforrt körötted, megadó
alázattal lett ezer Celsius,
neked se hagyva módot, hogy kiússz.
Vízben maradtál hát velem. Ma is
ott állunk, hol legpörkölőbb a víz,
rámégeti formád a tó heve:
tested lehet csak testem bélyege.
Nincs semmi már, mit meg nem érhetünk:
megértük, hogy a víz is tűz nekünk,
ellentétébe fordult minden át,
nem érvényes a szín, csak a fonák,
tűz lett a víz és zene lett a csönd,
te rosszabb lettél, én pedig különb,
balzsammá lettek iszap-intrikák,
amikkel összekent a kinti láp.
Ha visszacsókolsz végre majd te is:
nemcsak felforr, de lobbot vet a víz,
egymásba égve izzunk, mint a Nap.
S nem lesz több éjszakánk sugarasabb.
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GALAMBNYI SUHANÁS
Mikor szeretkezünk, akkor legszebb az arca.
Mintha égő kazal fölött galamb suhanna
vagy légörvényeken szirom lebegne át,
szélvésznek szegve csöpp, esővert illatát.
Hatalmas harckocsi rollernek is kitérül,
mikor csatánk egén a szép arc felfehérül
s már nem is háború, de röppenés a nász,
égő kazal fölött galambnyi suhanás –
nem oltja a tüzet, csak karcsúbbnak mutatja.
Mikor szeretkezünk, akkor legszebb az arca.
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BALLADA A KUTYÁRÓL
MEG A DÉRRŐL
Elért a méltó büntetés.
Voltam zsugás a szerelemben,
rejtett lapokkal nyertem és
csak cinkezett paklit kevertem,
de most itt gubbasztok leverten,
a döntő játszma végetér
s máris viszi, mit összenyertem –
eljött a kutyára a dér.
Elért a méltó büntetés,
mert az, akit most megszerettem,
rámzúdít annyi szenvedést,
amennyit meg sem érdemeltem.
Ölelése attól kegyetlen,
hogy nékem szól, ha engem ér.
Így ölelt mást is, egyperegyben –
eljött a kutyára a dér.
Elért a méltó büntetés.
Csak részletébe teljesedtem
annak, ki oly nagyon egész,
hogy egyedül több, mintha ketten.
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Kenyerem javát meg sem ettem
s végtisztesség, amit igér.
Halálosan kell hát szeretnem –
eljött a kutyára a dér.
Herceg, gyönyör és szenvedés
percenként váltakozva ér,
áldás ez és istenverés –
eljött a kutyára a dér.
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HÁZI FELADAT
Jaj, istenem, hogyan szeressem?
Egy mód marad csupán: nagyon.
Egymásnak tőr vagyunk mi ketten
és egyedüli oltalom.
Nem lesz könnyű vele az élet,
de nélküle nem élhető,
ha összeadsz két gyöngeséget –
kijöhet abból egy erő.
Ilyen a matematikája
a szerelemnek – logika
nincs benne. Egyetlen szabálya:
osztással kell szoroznia.
E feles számrendszer – mi bölcsre
s balgára végzetes lehet –
magát nullázza le, ha össze
nem osztható az egy meg egy.
Tudom, ha nem is hiszek benne:
ő velem összeosztható.
Oldjuk meg együtt. Ez a lecke.
S majd jegynek jó lesz rá a jó.
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PAR AVION
Csak most tudom, hogy semmitől se félek:
pokol-magány
szeplőtelen tüzének
nem szolgáltat ki vétkes messzeséged.
Nem árvulok a rámleső tömegben,
szerelmedért
sikerrel kell fizetnem,
nincs szemverés, mi megronthatna engem.
Nagy győzelem, hogy bárhol vagy: velem vagy.
S velem maradsz,
ha létem lombja elhagy
és társtalanná tenne végleges fagy.
Te szólsz, mikor a Szajna habja szólít,
feléd terel
az őszi Mirabeau-híd,
mely összetartja tűnt időm folyóit.
A partra sárgult éveim peregnek,
hol vannak már
a tűnt idők s szerelmek?
Közülük – mint talált garast – kiveszlek.
S minden javamnak hiszlek és hitetlek.
Párizs, 1983. november 21.
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NINCS TÖBBÉ
Ő még nem tudja, hogy már nem szeret.
A karja most is mozdul ölelésre
s feszességében sincsen rettenet,
míg átveszi vérem sodrát a vére,
de pillantása megmelegedett,
nincs többé észfagyasztó szemverése,
ha rámtekint, gyermekké ernyedek
s ártatlanul kuporodom ölébe.
Szeretném, hogyha újra bántana
s tekintetének égető fagya
felém szórná kékvillámú szerelmét.
Ám cseppre csepp: jósága rámsuhog.
És langy esőben ázom el, holott
villámsújtottan tűzbe teljesednék.
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A LÁTOGATÓ

Erdélyi János György egy képére
Az arcnélküli nőalak
belép holdfénybe-öltözötten
s csupán a hold karéja döbben
a húnyt burájú ég alatt,
egy pillanat az éjszaka
(habár eltarthat negyven őszig),
a nő, ki rajta átvöröslik,
csak megkövülni ér haza.
A fény mögötte összegyűl
s a lábtörlő alatt befolyna,
dagad az éj, akár a golyva
s puffadt haldoklóként felül,
gyógyíthatatlan álmodik,
aki gyógyítaná magányom,
utánasorol – mint a lábnyom –
szórt hűségem halálomig.
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THERMIDOR
Sakálok, mit akartok tőlem?
Hogy jóllakottságunk üvöltsem
a szükség delelőjén?
Didergek a Hőség Havában
s nem hirdetem, ha bőrig áztam,
hogy a villám – verőfény.
Únt harcok eszmehulladékát
csócsálni bennem nincsen étvágy –
inkább falnám a semmit,
hiszen a gyomrunk megfeküdte
– bár szakszerűen volt lehűtve –
a rágatlan lenyelt hit.
Nem öklendek és nem üvöltök,
kidőlt kupámba újratöltök
jövőnk vörösborából
s talán utólag megemésztem
fejedelminek vélt ebédem,
ha éhem visszapártol.
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VOLT
Ha három napig is, de volt csoda!
					Ne kérjék
számon díszpintyeken
				sasok nagy röppenését,
még akkor sem,
			
ha sast mímel ma – rendszerint
bitorlott szirteken – minden mihaszna pinty.
Pedig hát volt csoda.
				
Volt példa arra is, hogy
szárnytoll söpörte le
				
a mennyboltról a piszkot,
látszóvá téve azt, mit szurtos fellegek
mögötti leshelyén
				az Isten rejteget.
Igen, volt itt csoda.
				
A vércsék és az ölyvek
tyúkot s pockot kalap				levéve üdvözöltek
s nem merték hallani, hogy mire tüzelik
őket gallyak közé lapult
				pinty-sleppjeik.
Volt itt csoda, bizony.
				
Kőszáli volt a törvény,
amely uralkodott
				
az ölyv s a vércse röptén,
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de őrködött a rét parányai felett,
ragadozott –
				
de csak ragadozót evett!
Ha három napig is – de volt csoda.
				Ezért
ránkbődül a vihar a méltóbb válaszért,
de vijjogás helyett
				csak csivegés felelget.
És lelkem már szelíd. Csakis engem sebezhet.
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CHÉNIER EPILÓGUSA
Három nappal halál előtt
már nincs időd a taktikára,
csak arra, hogy a lét határa
által szabott utat belődd
s úgy indulj rajta el, hogy a
távolság már nem a te dolgod,
de az irány: az óvatos jobb
vagy bátor bal – szived joga.
Csak rajtad áll, hogy merre vesz
irányt a lábad. Akkor is, ha
ítéletével körbeírta
a konvent, hogy meddig mehetsz,
utolsó lépéseidet
úgy tedd meg hát, hogy diadallal
verjen a végső korahajnal
dobpergésébe zárt szived,
hisz nincsen annál szabadabb,
akit csak vesztőhely határol:
egy tűzön ég keresztfa, jászol –
most gyűjts fejedre parazsat!
Csak versre – másra nincs időd!
A jól jött meddőség se ment fel,
csalárd, ki visszaél a csenddel
három nappal halál előtt.
(1994)
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Baranyi Péter felvétele

A Könyörgés apátiáért (1997)
című kötetből

NEM VOLT MÁS ÚT

Dr. Tatai Józsefnek

I.
A győztes hit papokkal érkezett
s csak szép szavakban jött vele az Éden,
ezért István s az áthangolt sereg
magát mosdatta Koppány szégyenében.
Így lett a rendszer életképesebb.
A túlszabott ígéretek fejében
levágott néhány túlhevült fejet
kivágott múltja ellensúlyaképpen.
Nem volt más út: az Istent félni kellett,
mert a megszerzett földön élni kellett
a jószomszédság kompromisszumában.
Ezért meg nem gátolhat senki abban,
hogy a pogány időket elsirassam
s a véreskezű királyt áldva áldjam.
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II.
Tűnődni már nem érdemes azon,
hogy testvérharcokban ki ölt először,
hisz mindenütt a búza és a gyom
versengve nő pártatlan anyaföldből.
Forradalom, ellenforradalom
volt itt elég. Nem képes vérözönből
kilábolni, csak az a hatalom,
amely övéinek is odapörköl.
Önérdekét seholse látja rögtön
a sokaság – miért mentegetőzzön,
ki úgy csapott, hogy létre verte népét?
István időtlen trónján addig ül,
amíg viszonylag széttöretlenül
borulhat ránk az augusztusi kék ég.
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PUSZTAI PRÓFÉTA
Lábanyomát a hálátlan homokról
úgy mosta le az egykedvű eső,
hogy büszke léptű járásának olykor
még az emléke sem dereng elő.
Homloka árkait az összeráncolt
buckaoldal se támaszthatja fel –
akárhogy nézzük is: végleg kilábolt
a Bugacból Oláh Ezékiel.
De a remény, mit szétfeslő szivének
tarisznyájából elosztogatott:
sok millió borókatűlevél lett,
napszítta zöldje szívós és konok,
nem hagyja, hogy Bócsától Orgoványig
jövőnk hite ördögszekér legyen,
amely szelektől űzve nyargalász itt
s hivalkodik, hogy mily gyökértelen…
Oláh Ezékiel öreg paraszt volt,
nyolcvanhat évig tűrt esőt, napot,
a hallgatása mindig igazat szólt,
ha csöndnél többet úgyse mondhatott,
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meghalt – s nem költözött el: hébe-hóba
mint vízen járó Krisztus, átmegyen
– mindig borókazöldbe burkolózva –
a királydinnyés homoktengeren.
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LADÁNYI HAGYATÉKA
Egy kifakult ballonkabátot
és egy viharvert svájcisapkát
hagyott… Na, kire is? A jussért
nem jelentkeznek, akik kapnák,
összekuszált utak gubanca
s könnyen felfejthető tekintet
maradt utána még – s e jussért
sem jelentkezik, akit illet.
Ki hát az örökös? Ki gázol
eztán az álom-törmelékben?
(Benne – s azért nem rajta, hogy hát
véletlenségből rá ne lépjen…)
Ki marad arra kapható, hogy
ami eltört – tovább ne törje?
Lesz még, ki nem tiporja összébb,
amit már nem illeszthet össze?
Jelentkezzen, aki merészen
nem vállal részt a rombolásból
s kímélő híve marad annak,
amibe fájva belegázol!
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ZÖRGÖTT A KÖLTŐ

Halotti beszéd Garai Gábor okán
Mentegetőzve hitte el,
hogy a felizzó gondolatnak
egén a félig már kihamvadt
halványkék csillag is tüzel
s halványkék vér is forrhat úgy,
hogy végterméke tűzpiros láz!
Zörgött a költő, mint a csontváz,
melyet az orkán balra fútt.
Mit számít az, ha zugivó,
kinél nem léhaság a mámor,
s kinek a konyakos pohárról
eszébe nem jut dáridó?
Elmentem volna én vele
egyetlenegy közös kulaccsal
a sivatagba is! De daccal
visszaparancsolt bús szeme,
és egyedül vágott neki
az útnak. Tiszta szigorúság
vezette – úgy ment, mintha húznák
a dél sugárlidércei.
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A FORRADALOMÉRT

Balázs Árpádnak

Valami zene kellene,
kijózanító, nagy zene,
melytől a bódult hangulat
szétfoszlik, mert mindent tudat.
Tudassa azt, hogy összejátszhat
a vígság napjával a másnap,
tudassa azt, hogy réges-régen
már hét krajcárt sem ér a hét menny,
tudassa, hogy minden pokolnak
legalján szélmalom zokog csak,
tudassa, hogy a Golgotán fent
még Mária könnye is álszent,
tudassa azt, hogy soha többet
nem lesz húsvétja már a földnek,
tudassa azt, hogy ránk omolhat
a hallgatások tornya holnap,
tudassa, hogy minden szavunkban
lassan pusztító stroncium van,
tudassa, hogy a muzsikából
mind harsányabb halál rikácsol,
tudasson mindent, ami minket
meghazudtolására ihlet,
szóljon igazmondó zene!
S vitázzunk még egyszer vele.
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KÉRDÉSEK MINDNYÁJUNKHOZ
Ha itt mindenki jól tudta
és világosan látta
és előre figyelmeztetett
és bátran szembeszállt –
akkor ki a fene verte vörösre a tenyerét
a mámorosra hergelt nagygyűléseken?
És ki böfögött megelégedetten,
amikor a kiválasztottak asztaláról
veknik is potyogtak, nemcsak morzsák?
És ki vigyorgott vásott diadallal,
amikor a védtelen üzemekből
hazamentette túlméretezett
hányadát az elprédált jövőnek?
És ki kérte számon a lecsapott
emberfőket, amíg saját feje
nem fájhatott az országos emésztés
ütemre horkoló időszakában,
mert alva is a „ne szólj szám” arannyal
befuttatott igazságát motyogta?
És ki fogadta el az ingyenes
gyógykezelést és oktatást, az olcsó
színházjegyet a kispénzű hazától,
miközben a háromszín lobogót
csak rongyot rázni vette a kezébe?
Ki játszik rá a tettestárs tömeg
jócskán megkésett szégyenérzetére?
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BALLADA A VILÁG KEREKÉRŐL
„Proletár, folytatnám, de unnád,
tudod, hogy nem élsz lazacon, –
amíg tőkések adnak munkát,
a tőkéseké a haszon.”
(József Attila)
Ha unod is, én folytatom,
mert érdemes rágódni rajta:
a tőkéseké a haszon,
s ezután sem telik lazacra.
Akinek kezében a balta:
gyújtóst is másnak vág vele,
de azért nincs okunk panaszra –
fordult a világ kereke.
A bársonyszék csak arra jó,
hogy belesüppedve a nemzet
nevében néhány naplopó
elparentálja azt a rendet,
mely mindmáig nem született meg –
elbánni hát könnyű vele.
Ma nyugatnak, tegnap keletnek
fordult a világ kereke.
Van címerünk, új utcanév
pöffeszkedik megannyi táblán,
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de ázottak önérzetét
sérti a vetített szivárvány.
Abból lesz áldozati bárány,
ki a farkast teperte le,
sorsunk nem fordul jobbra már – ám
fordult a világ kereke.
Proletár, az vessen magára,
aki önként nem látja be:
előre gördülünk, ha hátra
fordul a világ kereke.
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NYILATKOZAT
Akkora a tülekedés
a damaszkuszi úton,
hogy odaférnem szinte lehetetlen.
Tehát – már csak a helyszűke miatt is –
maradok, aki voltam,
s aki halálomig lenni szeretnék:
a részeg, ölbe csaló anyatermészet férfitársaként
küszködő közösség kenyeres pajtása;
az oldalirányú sandaság,
a felfelé nyaldokló szolgálatkészség
és a lefelé taposó, kíméletlen gőg
mindig kínosan kifehérített kesztyűinek
mindenkori felvevője;
ünneprontó a görögtüzes csinnadrattákon,
falra vetülő írás Balthazár lakomáján,
ecet a medvebőrös tor borában –
egyszóval: költő, aki nem nyughat addig,
amíg ember embert alázhat
nevében a szent egyenlőségnek.
Csak ennyit akartam mondani
tudomásulvétel végett.
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BallAdy
A „perc-emberkék” tora dúl –
de minden percre jut belőlük,
nyüzsögnek múlhatatlanul,
az óra bárminő időt üt.
Nem szabadulunk sose tőlük:
áthagyományozza magát
minden utódjuk s minden ősük,
amíg csak világ a világ.
Egyenként kurta életű
a végtelen körforgatagban
poloska, csótány és tetű,
de fajtájuk kifogyhatatlan
és egyszersmind kiirthatatlan:
svihák helyén csak új svihák
terem, halálnál biztosabban,
amíg csak világ a világ.
Pillérenként csúfolja meg
évezredek híd-ívelését
a minden percben más sereg,
ahogy sűrűn egymás elé lép,
tülekedéssé törve végképp
nagy vonulások ritmusát,
hogy toporogjon a reménység,
amíg csak világ a világ.

— 366 —

(Herceg, az öröklét, amelynek
izzása fényét hinti rád:
hidegen halmoz percre percet,
amíg csak világ a világ.)
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MAGYAR ÍRÓK
Hatalmas a gödölye sérelme:
bivalyszámba egy bivaly se vette,
a bivalyok – dölyfös, durva népség! –
gödölyénket gödölyének nézték.
Így a gödölyék apraja-nagyja
halált kiált minden gaz bivalyra
(bár helyére így se, úgy se léphet,
híjával a bivaly erejének).
Ám gödölyénk buzgón panaszolja,
hogy a nyájnál csordább volt a csorda,
s kiküszöbölendő ezt a csorbát:
bérpulikkal oszlatná a csordát.
Így élünk a vén Pannóniában,
hol csárdánként háromszáz dudás van,
poklonként viszont csak kettő-három,
ám őket nem tartja senki számon.
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JÓZSEF TESTVÉREI
Ímhol jő az álomlátó,
jertek, öljük meg őt!
Oldozta csak saruinkat
s szépen a fejünkre nőtt,
a nap, a hold s tizenegy csillag
szolgál neki, amíg
hajlongó kéve-karéjban
riszálja kalászait,
pintyet aláz, mikor albatroszként suhan odébb,
s nem vigasz, hogy lenn órjás
szárnyába botlik, ha lép,
könyörtelen logikája
mindenkit összezavar,
fennkölt kobakján amúgy is
másként tapad a haj –
hát vessük a kút fenekére,
ahol csak zöld moha nő!
És ha reménység színét
észleli abban is ő…?
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A GECSEMÁNÉ KERTBEN
A tanítványok alszanak. Szerencse.
Nem lenne jó, ha elgyengülni látnak,
amint esendő emberként esengve
próbálkozom, hogy mindenből kiszálljak.
Aludjanak csak. Végül úgyis úgy lesz,
ahogy elvárják: újra eltökéltnek
látnak felébredvén – és mind tanúm lesz
holtom után, hogy nem rendültem én meg.
Kiönteném a Keserű Pohárból,
amit kiinni más se volna bátor,
s csak mutatnám reggel: üres. De hát
a kétely első mételyét a hitbe
mindjárt az első hirdető vegyítse?
Szemük láttára kell innom tehát.
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MAGDALAI
„És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel
veszik az igét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig
hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.”
(Lukács ev. 8,13)
Noli me tangere – ne illes engem, asszony:
már visszaszervesült porhüvelyem se győz meg.
Hittél, mikor Simon házában földre hajlón
megmostad lábamat s hajaddal megtörölted,
hittél, mikor a hét ördög az én parancsom
nyomán lecsillapult s nyomban kiszállt belőled –
s hittél, mikor az ég bearanyozta arcom,
fényemmel mosva át a szennytől szenvedőket.
De hittél akkor is, mikor a Golgotán fent
egy lándzsás római döfte belém az Áment
s a fényesség kihunyt. Elhitted a halálom.
Egy érintés csupán – és hinnél újra menten,
de nem segíthetek. Asszony, ne illes engem.
Legyen hited, de túl a vak tapasztaláson.
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MORITURI
Ki győzött végül is? Az életben maradt
gladiátor, kiért ma egész Róma őrjöng?
Vagy a szíven döfött sorstárs, aki miatt
hollók ülik toruk a hetedik tetőn fönt?
Mit ér a győzelem, ha halálraitélt
a győztes is? Bizony, nem kerül nagy időbe,
hogy ő hullatja majd, mit ont ma még: a vért –
és rá üvölt halált mostani éltetője.
Ne ámítsuk magunk: e talmi diadalnak
nincs semmi mámora – szomorúsága van csak,
senki sem osztozik a bajnok szégyenében.
És Róma áll. Talán a cézárok hatalmát
megdöfhetnék, akik egymás vérét fakasztják,
de nem lesz egy-folyam a sok pataknyi vér. Nem.
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GYÖNGYHALÁSZ

Utólag Jóna Dávidnak ajánlva

Amíg kitart a levegőd, merülj csak!
Nemcsak sírod – eged lehet a mélység!
Ne bénítson tovább, hogy egyedül vagy
s hallod a tenger súlyos szívverését.
Ne bánd, hogy körbenyálaznak az algák
s cápák dermesztő vicsorát se bánjad,
irányodat konokul tartva add át
magad a kincses végzet áramának.
Mert minden gyöngyért lét a tét: halálod
vállalhatóbb, mint az, hogy báva képpel
s üres marokkal buksz fel a vizekből.
S ha gyöngykagylóidat meg nem találod:
csitítsd az életösztönt, bárhogy érvel –
csakis tüdőd szétrobbanása ment föl.
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PUCCINI
Mert szerették az emberek:
lángot okádott rá a szakma,
mely ma is buzgón csapogatja
rá a koporsófedelet,
mintha csupa idegbeteg
szegődne zenekritikusnak,
varjúrajuk sunyítva kushad
bő termésű szívek felett
és fanyalogva csipeget
abból, ami csemege másnak!
A tehetségre nincs bocsánat –
saját kárára kér eget.
Manon, Mimi s a többiek:
Tosca, a Pillangókisasszony
a mérhető színházi hasznon
bájos fölénnyel túllibeg
s betuszkol minket fellegek
bárányszelíd vonulatába.
S így a világ, ha keze-lába
törne is, tán előbbre megy.
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ÍGY VAGYUNK
Bizonyos már, hogy vele megelégszem,
és nem is keresgélek már tovább.
Ha volna még türelmem, felkutatnám
mosolya virágosabb válfaját
új asszonyarcokon. De – furcsa módon –
ma már a mosolyánál fontosabb,
hogy mosolytalansága sem kietlen
s hogy könnyei sem vádlón hullanak.
A bánata tehát kicsit se bántó,
ha tőlem szenved is – nem ellenem,
fájdalmának nincs támadó iránya,
csak tiszta súlya. Ezért szeretem.
Áldozatot hoz? Nem. Csak tudja jól, hogy
az önvád – mit szívemben keltene –
egyensúlyom emésztené el s akkor
néki is felborulna mindene.
Hát így vagyunk. Önzés önzést kímél, mert
eggyé igézne fél harmóniát.
Bizonyos már, hogy vele megelégszem,
és nem is keresgélek már tovább?
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KÉK MADÁR – ZÖLD FÁK

Kassai Franciskának

A mesebeli madarat
elfogjuk olykor, hogy utána
úgy dönthessünk: legyen szabad.
S szorosan az ablakhoz állva
eresztjük el a messzi ég
felé, mely húzza ismerősen –
s akkor a madár színe kék.
Csak akkor. Mindig eltűnőben.
Nincs más, csak ez a pillanat,
mely tollait kékkel befújja,
hiszen pihéin átszalad
a sugárzó mennybolt azúrja
és hiteti, hogy élni szép:
van Kék Madár, mely visszaszállhat!
S engedek én is kicsikét
az illúzió igazának,
hisz ez a szárnyalás visz el
a boldogsághoz, mert iránya
cikcakkos, tört íveivel
ráröpteti szemünk a fákra,
s meglátjuk végre a csodát,
mit addig is kínált az ablak:
zöldellnek, zöldellnek a fák!
S ez hihetőbb örömet adhat.
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ALÁZATOS KÉRELEM
Szeressétek a szeretőmet,
hogy kicsit lenne néki könnyebb,
lenne könnyebb viselni engem
az egyenlőtlen szerelemben.
Mérjétek rá a szombat esték
szétosztható társas kegyelmét,
virággal keltsétek vasárnap,
amikor szirma hull az árnynak.
Azt hiszem, nincsen nála drágább,
miattam szokta meg a pártát,
amelyben glóriát csodál a
tűz és a vas szelíd fonákja.
Megtettem őt legasszonyabbnak,
sorsomba börtönzött szabadnak,
nevét úgy hirdetem susogva,
hogy a mindenség visszhangozza.
Szerettem volna nőni benne
költői rangom latba vetve –
s most kételyem növel, ha súlyom
pitypangpihéit szertefújom.
Hogy ne ijesszenek a mércék:
lássátok rám az ő erényét
és bennem is őt szeressétek
amíg csak él – amíg csak élek.
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FIGYELJ RÁM
Figyelj rám egy kicsit
s ne bújj előlem el,
ilyenkor önmagad
elől is rejtezel.
Vedd észre, hogy: vagyok.
Vedd észre s adj jelet.
Beszélj – vagy legalább
rebbenjen a szemed.
Érezd meg, hogy nekünk
nem nyugtató a csönd,
felgyűlik, mint a sár,
s mindkettőnket elönt.
Közöld magaddal is,
mitől engem kimélsz,
szólalj meg akkor is,
ha ellenem beszélsz,
ne bújj előlem el,
figyelj rám egy kicsit,
mondj, súgj, ints vagy jelezz
valamit, valamit!
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MÁR ÚGY ENYÉM
Énnekem őt teremtette az Isten –
gyöngesége már, esküszöm, erősít.
Szakadék tátong előtte akkor is,
amikor a járdasziget peremén áll –
hát úgy fogom át, hogy az igazi
szakadék szélét se érezze többnek
járdaszigetnél.
Minden árusban és tisztviselőben
a hétfejű sárkányt reszketi – így hát
oldalán Szent György lovagként lépek
minden üzletbe és közhivatalba.
Oly nagyon elesett, hogy őmiatta
káprázatos gyorsan kell talpra szöknöm,
amikor számtalan kis gramm-gonoszság
megatonnányi tömbbé összeállva
lapítaná szét sorsunkat kajánul.
Ám egyet biztosan tudok:
ha karonfogva mennénk át a zebrán
s egy lóerőkkel dúsított gazember
vakult veszettséggel vesztünkre törne –
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ő csöpp erejét százszorozva engem
lökne a túloldalra, s gyönge testét
vetné szép torlaszul a gép elé.
Énnekem őt teremtette az Isten.
Már úgy enyém, hogy mindenem övé.
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KI DALLÁ LESZ
Ki dallá lesz, az már örökre
az igazsággal csendül össze,
bármily hamisan intonálnák
azok is, akik kitalálták.
Ki dallá lesz, az nemcsak dallamíveket jelent, öt vonalban
rögzített halk melódiákat,
melyek szelíden szerteszállnak,
hanem jelenti a reménység
törvényerőre emelését,
amelytől nem tágít a nemzet,
amíg fiai énekelnek.
Ki dallá lesz, fölzeng az égre,
elnémul minden földi vétke,
még a becsületére száradt
szeplők is hangjegyekké válnak…
Ki dallá lett, immár legyen dal,
meghalhat – ámde el sosem hal,
az Úristen füléig harsan
a valóságnál igazabban.
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HUMANIZMUS
Ne lőj a zongoristára –
elég, ha a kezét töröd.
Csak a kezét, hogy meg ne sántuljon!
Csak a kezét, hogy bukjon fel
a billentyűsoron!
Csak a kezét, hogy a Marseillaise,
a Rákóczi-induló, a Forradalmi etűd
életre ne keljen többé a kezétől,
de még az Appassionata, az Allegro barbaro sem!
Semmi, ami ripityává zenghetné
az eszmélet tétova előremozdulásának
nyúlós rettegésből kövesült, néma torlaszait!
Semmi,
amitől a lelkiismeret háborgóbb lehet,
maga a lélek pedig csöndesebb!
Semmi, ami magabiztosabbá igézhetné
a Mindenség engedékenységét a parány iránt,
a tétova hajlandóságot mások iránt,
a szívmeleget, mely az űrhidegen átfut,
és a tiszta gyűlöletet, amely aljasságok ellen
lobban fel mindig!
Semmi, ami a lelkek jobbik felének
zengő megtestesülése a csillagnémaságban –
és semmi, ami csak addig érvényes, amíg örök!
Ne lőj hát a zongoristára.
Elég, ha a kezét töröd.
— 382 —

TELEKOSÁR
A kommentátor mondja, mondja –
s ő sem hiszi, amit papol.
(Akkor is nektárt szavatol, ha
megpimpósodott rég a bor.)
Alrebellis és főeretnek
mosolyog, mintha mosolya
mögött a kellő tiszteletnek
nem lenne látható nyoma.
Futásban jártas sportriporter
jég hátán is riszálni kész,
fejre is áll, akármikor kell,
de fel csak önmagára néz.
Megannyi fürge kecskebéka
úgy ugrabugrál, mintha csak
fűzfára mászni volna célja
vágyott uborkafák alatt.
Több rámenős play boy agyában
csak műveltség nem kap helyet,
buta lúd, szédült tyúk, ahány van,
csakis előttük illeget.
Fontos fajankók ivadéka
zápolja unos-untalan
azt a tojást is, melynek héja
a fenekén még rajta van.
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Fusizó, félkontár középszer
babrálja a közvéleményt,
ágál, minősít, cáfol, érvel,
saját paródiájaként,
hol szentbeszéd zubog belőle,
hol meg Marx Károly tanai –
mindig tömött a képernyő, de
alig van rajta valaki…
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BETYÁRBECSÜLET
Az enyim, a tied mennyi
lármát szűle, miolta
a mienk nevezet elűle – írja Vitéz,
mert még csak nem is sejthette,
hogy a folyamat visszája
még lármásabb viszályt szül majd.
Sándor pirosló arcokról és
piros zászlókról papolt lelkesen –
ezért aztán Szibériába száműzte őt
a hálás utókor.
Sohse hull le a vörös csillag – fújta
a Szilágyságból szalajtott hírlapíró,
nyilvánvaló, hogy vörösboros káprázatában.
Attila olyasmit dünnyögött, hogy
a költőnek, ha van élte még egy,
az mindenképpen a proletár utókoré.
Meg is lakol érte: még a nevét viselő
utcatáblát is veszély fenyegeti.
A Nagy Elődök tehát
csacskaságokat locsogtak összevissza.
Miért van mégis,
hogy én még mindig
az ő csacskaságaikat rebegem fohászként?
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Nyilván rosszul felfogott
kollegialitásról van szó.
Mondhatni a mundér becsületét
védem.
Ám a semminél
még a betyárbecsület is több
ebben a becsületprédáló ínségben.
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BOGÁR IMRE BÚSULÁSA
Amott csárda, emitt pedig
kopasz dombhát emelkedik,
amott asszony, emitt bitó –
hová, merre vigyen a ló?
Ha asszonyhoz – csókkal mérgez,
ha a dombra – kóckötél les,
halál ez is, halál az is:
lovam dolga, hogy hova visz.
Ha egy helyben marad velem:
az se kisebb veszedelem,
Hartyán felől, Brügecs felől
közeledik, aki megöl.
Akinek betelt a sorsa,
annak nincsen balra, jobbra,
nincsen hátra, nincs előre,
csak Szent Péter legelője.
Akinek betelt a sorsa:
lova hátán lova foglya,
ha torpan, vágtat, poroszkál:
menekítője is foglár.
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ÜZENET A GOLGOTÁRÓL
Mit szégyelltek, ti szerencsétlenek?
Mannát nem tudtam szórni, mint Atyám,
de jól tartottam hallal és kenyérrel
szegényemberek ezreit, akiknek
a boldogságról szóltam a hegyen.
Feltámasztottam Jairus leányát,
visszarendeltem Lázárt a halálból,
vakok, bénák, leprások, csonkabonkák
áldották mindenütt a nevemet.
És lát ma is, jár-kél, rózsásra tisztult
testét csodálja s épségének örvend
e sok-sok ember.
Ezt szégyellitek?
Igaz, korbáccsal kergettem ki minden
kufárt a templomból, melyet korántsem
nyerészkedő gazok használatára
raktak munkában kérgesült kezek.
És azt se tagadom, hogy gazdagokkal
gyakorta voltam engesztelhetetlen,
tevét és tű fokát idézve nékik –
de talán ezt se kell szégyellnetek.
Most itt feszülök, két lator között,
kikkel nemcsak kínzóim mosnak össze,
de azok is, kiket meggyógyítottam
vagy megvendégeltem ama hegyen.
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Őket nem átkozom. Mint annyiszor már:
most sem tudják, hogy mit cselekszenek,
de bánt Júdásnak árulása, Péter
elgyávulása és a többi tíznek
szégyenkezése.
Elvégeztetett?
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TÁMOGAT, TŰR, TILT
Most jön a nyolcadik vonal,
úgy érzi: felvirradt a napja,
kárpótlást és sikert akar,
melynek mértékét maga szabja.
Elnyomta őket – hirdetik –
a cenzúrázó, átkos éra,
ezért lett mára mindegyik
a harmadik T martaléka.
Pedig hát sokkal egyszerűbb
ok miatt volt a nyomdafesték
tiltott nekik – oh, T-betűk!
Az ok: a T(ehetségtelenség).
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MAGYARSÁGVIZSGA
I.
Ki itt a jó magyar?
A szájtépő, a másságot leszóló,
a mellverő, de vész elől kilógó –
az lenne jó magyar?
Ki udvaroncból szökkent népvezérré,
de „honféltése” népét sem kímélné –
az lenne jó magyar?
Ki eladná az országot egy lóért
s a lovat, nemzetének, milliókért –
az lenne jó magyar?
Ki Európát falná fel, de régi
ázsiai voltát se jól emészti –
az lenne jó magyar?
Kinek az őslakó is rusnya jöttment,
ha átkokat nem szittya dühhel öklend –
az lenne jó magyar?
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II.
Apai ágon áldás eleimre,
hogy magyar vért pumpáltak ereimbe,
ezért itt élni s tartozni e néphez
vérség szerint lehetek illetékes.
De önmagában ez mit sem határoz,
csupán elindulás a vállaláshoz,
ahonnan már csak lélek s ész irányít
munkálni a világból egy hazányit.
Anyám ágán is áldom minden ősöm,
fejfáiknál emlékezőn időzöm,
mind-mind e hont ápolta tiszta szívvel,
lett légyen délszláv, felvidéki cipszer.
Tót sarj Petőfi, német ősű Erkel
példázza: mitől jó magyar az ember,
nekik tudom be, nem a vér szavának,
hogy épeszűen szolgálom hazámat.
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APRÓDINDULÓ
Üsd a tótot és a rácot –
de még jobb, ha kicsinálod,
oláhnak lyukaszd ki bőrét
s perzseld fel a legelőjét.
Itt üzletel, valutázik,
honleányokkal cicázik
talján, polyák, sváb és ruszki –
őket sem árt farbarúgni.
Ennyi gúnynév nációkra
más nyelvekben hogy is volna?
Csak a miénk ilyen gazdag –
szólj le mást, ha jó magyar vagy!
Legtöbb gőggel arra tekints,
akinek még gúnyneve sincs:
az arabot, zsidót, cigányt
közös pöcegödörbe hányd.
S ha tisztára takarítja
életterét majd a szittya:
nem hét, hanem három színben
ragyog a szivárvány is fenn!

— 393 —

KOSSUTH LAJOS TÉR
1992. OKTÓBER 23.
A Pest megyei Fehér Könyv szerint én
ötvenhatban egy járás Forradalmi
Ifjúsági Bizottságának voltam
választott elnöke – s ez az igazság.
E tényt – amely sem érdem, sem gyalázat –
eleddig sem hangoztattam nagyon,
de mától kezdve szégyellni fogom.
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A MUNKANÉLKÜLI BALLADÁJA
Nincsen jövő, csupán jelen,
amely a múltat elvitatja,
ődöngsz a piactereken
alkalmi zsákolást kutatva,
nem fekszi meg a krumpli, hagyma
a gyomrod – vállad nyomja csak,
melynek sajgása már sugallja:
minek a lét, ha nincs tudat?
Végül üres levesre sem
telik, csak egy lyukas kalapra,
mellyel az utcaszegleten
csücsülsz, arcodat eltakarva,
mert még a szégyen visszatartja
lefoszló méltóságodat –
legalább ennyit adj magadra.
Minek a lét, ha nincs tudat?
Nem így képzelted, azt hiszem,
az égre nézel megcsalatva,
de ott se gondol senkisem
se rád, sem elvetélt fiadra,
ha ölsz – az Isten lelke rajta!
De jobb, ha felkötöd magad
egy néked rendelt lámpavasra –
minek a lét, ha nincs tudat?
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Barátom, rangod rongyod adja,
amely pucér segget mutat,
és már a kérdést sem takarja:
minek a lét, ha nincs tudat?
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GYÖTRELMES ÉDEN

Kesztyűs Ferenc
„Tisztelet a nőknek” című grafikájára

Adassék tisztelet mindenkoron a gyengébb
nemnek, amely vitás győzelmünk hiedelmét
úgy hagyja meg nekünk, hogy közben elveszi
mindazt, ami csupán a győztest illeti.
Áldassék általunk a sorsunkat kifosztók
gyönyörű tábora! Nincs indulat piroslóbb,
mint halvány arcukon a halk odaadás
kiáltó bíbora, mely győztessé aláz.
Illesse hódolat mindenkoron a nőket,
akik széthúzva is ellenünk szerveződnek
és összefogva is értünk magányosak –
a meghódoltakat illesse hódolat!
Figyelmességeink bűnére nincs bocsánat,
kegyetlenségeink erénye biztatást ad,
hogy van talán remény rájuk testálni, mit
gyötrelmes édenük pokolizzása szít.
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CSODA
A zingarói kék öbölben
sokáig nézte arca mását,
az elképesztő fényözön sem
győzhette le a ragyogását.
Megállt egy izzó sziklaszirten,
tenger előtte és mögötte.
Tetszéssel nézte őt az Isten –
büszkébb volt rá, mint az öbölre.
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RÓZSA
„Ha valaki szeret egy virágot, amely csak
egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog
legyen, ha a csillagokra pillant.”
(Saint-Exupéry: A kis herceg)
Egy példány van csupán a csillagmilliókon
belőle is, aki az én egyetlenem,
tüskéit önmaguk próbájától megóvom,
hogy sose tudja meg: mennyire védtelen,
tépné csokorkötő, legelné báva bárány
s tiporná tigris is, de ő nem sejti ezt,
tüskéi – úgy hiszi – túltesznek harci lándzsán
s hogy sebzetten fut el, kibe tövist ereszt.
Így jó. A ráleső veszélyeket kivédem
és holtig meghagyom önáltató hitében,
hogy bármilyen csapást elhárít nélkülem.
Mikor szúrása ér, szisszenek, mintha fájna,
serkedő véremet ejtem sziromzatára,
hogy boldog bíbora még lobbanóbb legyen.
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AKÁRHOVÁ JUTOK
Behintve már veled az egész Magyarország:
nincs ösvény, mit kecses lábad nem illetett,
akárhová jutok – már voltam ott veled,
a lombok mindenütt a te neved susogják.
Mi sem könnyebb nekem, mint eltalálni hozzád:
bezárok gondosan mindent magam megett
s bármerre indulok, minden út elvezet
oda, hol víztükör, sugár csillantja orcád.
Hozzád kívánkozom – nem több ma már a honvágy,
szeretlek téged – és ez hazaszeretet,
irányodban amit érzek: erdők, hegyek,
mezők, falvak, vizek, városok százszorozzák.
S ha ebből bármit is bárkire átruház
szeszélyem ihlete: az hazaárulás.
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AZ ELSŐ SZÜRKE SZÁLAK
Sötétbarna hajában
itt-ott már szürke szálak –
és erre nincs bocsánat.
Számomra nincs bocsánat.
Az értem-rettegés, a
tőlem-bántás, a rajtamtöprengés hagy ezüstös
nyomot a barna hajban.
Oly fiatal pedig még!
Gyerekes is lehetne,
futkározhatna tágas
mezőkön reggel-este,
futkározhatna izzó
felhőtlen ég alatt, a
nyomába szegülő vad
szeleket is kacagva,
de ő a rámüvöltő
viharral szembeperdült
s halálra válva tőle
– akár esőköpenyt – gyűrt
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sorsom magára kapta,
nem tudta, mit cselekszik,
azóta jégverésben
futkos reggeltől-estig,
bőrömbe menekült, így
ő vérzik már, ha engem
ér orvdöfés a néki
idegen küzdelemben.
El kellett volna űznöm,
hogy gondtalan szaladjon
kibomló, szép hajával
a legbarnábbik asszony,
de már hozzám bogozzák
az első szürke szálak –
számára nincs menekvés,
számomra nincs bocsánat.
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AKKOR MÉG
Akkor még rendre rám hagyta a hangos
eszméket (véltem: egyiket sem érti),
lekuporodott a „gigászi” harchoz,
amelyről azt hittem, hogy föl nem éri,
akkor még volt szava a szótalanság
javára is, mikor a csönd beállt,
szokásai miattam kitagadták –
szokásaim közt otthont így talált,
akkor még elnapolta a jövőnek
tetemrehívását, hogy álmaim rőt
ravatalánál senkit meg ne öljek,
mert gyászban inkább megbékélni illőbb,
akkor még rám mosolygott a siralmak
völgyében is a csonthalmok felett –
amilyennek akartam, ő olyannak
szeretett, mert
akkor még szeretett.

— 403 —

OLYAN NEHÉZ
Olyan nehéz megérteni?
Az egyik már harminchat éve
viszi rontóimat a jégre –
hogy mondanék búcsút neki?
Olyan nehéz megérteni?
A másik felszította létem
izzását a világhűlésben –
hogy mondanék búcsút neki?
Olyan nehéz megérteni,
hogy nélkülük pozdorja lennék?
Mert ők a jelentéktelenség
fölesküdt ellenségei.
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PINCÉBEN
A petőmihályfai présház
kifehérlik a rozsdaőszből,
a lélek elzsibbadva méláz,
a Hold is tántorogva jön föl,
Kovács Frici a csőre töltött
hébérrel poharakra céloz,
szelet jósló égnél vöröslőbb
a bor, mit komolykodva szétoszt.
Mire igyunk? Talán a hegyre,
mely sose indul Mohamedhez?
A zászlóra, amelynek selyme
csak széliránynak engedelmes?
A lépre ment koránkelőkre,
akik aranyat sose lelnek?
Egy alig sejlő, jobb jövőre,
mely rangot ád a nincstelennek?
Mire igyunk? Talán a téli
álmát alvó medvényi csöndre,
amely az utcazajt se érti
s nem karmol – cirógat a körme,
előlegzi a sír nyugalmát
és barna bundájába pátyol.
Ám e végső, nagy szótalanság
előtt kijár még pár pohár bor!
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VIZAFOGÓ
A Duna széle itt ma is családias:
pecázók arctalan hada lepi a partot,
a nap a füstködön mindegyre átnyilaz –
s azt éri, aki már megadón elhanyatlott.
A kutyafuttatók nem ápolt ebeket
biztatnak: pár kuvasz, puli és korcs szaladgál
csupán a kavicson, nyomukban száz gyerek –
tizenegy óra múlt. Magasan áll a nap már.
Nincs szó, nincs indulat, amely békét sebez,
vasárnap délelőtt a szúnyograj se számít,
oly monoton a csönd, mint hibás hanglemez,
mely elakadt sorát szajkózza-nyúzza váltig.
Immár ez a hazám: kavicsbányák ürült
helyén e dísztelen, poros bokrokkal ékes
paradicsom, hová hajókról száll a kürt
rekedt üzenetet napfürdőzők füléhez.
Nem vágyom innen el. Hányatott életem
itt ért végtére is valamiféle révbe,
a városszéli lét felfedezés nekem:
nem tudtam, hogy ilyen víz-illatú a béke.
És víz-természetű! Azonnal háborog,
ha szűk gátak közé szorítja száraz érdek,
olyankor a folyó pattanni kész burok,
hasadó rügy, mitől a lét áradva éled,
olyankor fénylenek a rozsdatemetők,
gyárak kopott falát befutja zöld folyondár,
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bolygókat rúgnak át a lábteniszezők
a dróthálók felett – s a kocsmaasztaloknál
sirályszárnyon repül a buggyant, sörhabos
keserű álom is a kormos végtelenbe –
ez történik, mikor szörnyű s csodálatos
zúdulás fészke lesz a jámbor béke medre.
Hát jól vigyázzatok, újmódi gát-szabók:
a béke még ma sem tunya zavartalanság,
a hallgatag pecás csapat előbb-utóbb
hirtelen hátranéz, hogy megmutassa arcát.
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KIFOSZTVA
Elvették tőlem a Himnuszt,
csak mert elénekelték.
Torkukkal beszennyezték.
Elvették magyarságomat,
mert maguk magyarnak mondták.
S ha ők a magyarok:
testvérebb a török meg az osztrák.
Elvették játszó kedvemet,
mert silány alakításért
követelték a tapsot.
Aminthogy a tetszés jelének vették,
ha a közönség szisszent, felmorajlott.
Elvették az életemet,
mert ifjúságom szép sólyommadarára
rút kányák bélyegét sütötték,
miközben füstifecskének hazudták
a maguk egerésző ölyvét.
Most itt állok az ország ajtajában,
hol valaha kopogtatnom se kellett,
állok a küszöbön, semmit sem érzek,
mert elfeledtették velem, hogyan kell
megörülni a hazaérkezésnek.
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TRÓNKÖVETELŐ
A szája jár, amíg a sokaság ki
nem kaparja neki a gesztenyét,
amit megsütni s gyorsan felzabálni
percig se késik majd, ha trónra lép,
az ország sorsa légyen bár akármi:
ő meg nem rövidülhet semmiképp,
a koldus is az ő sokmilliárdnyi
hasznát növelve nyújtja ki kezét.
Mi csak legyintünk, újra elfogadván,
hogy légyen bár szabályszerű a kampány:
egyetlen lúd is disznót győzhet itt.
„Ékes” szavaival tele a kincstár,
tagadó választ bömböl akkor is már,
mikor a kérdést még fel sem teszik.
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VISSZAÚT HOZZÁJUK
„A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon”
(Juhász Ferenc)
A negyedik napon még nehezebb,
amikor a csodák szavatossága lejár
s az addig csodált csodatévő
a sorba visszaáll,
hol tapsifülesek sokasága
ordítja fülébe: szamár!
Mert nincs nagyobb kéj, mint a különbről
elhinni, hogy csaló,
hogy aki három szép napon által
napba röpített minket: a ló
is csak közülünk, lomha és csökönyös
szamarak közül való.
A negyedik napon a legnehezebb,
a negyediken,
amikor rájössz, hogy fölébük nőve
nem segítesz a tieiden,
s a visszaút hozzájuk immár
a semmibe viszen.
Köztük maradva tedd a csodát hát,
fölöttük soha,
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s észrevétlenül, csökönyös-lomhán
naponta épül bennük a csoda,
egyetlen csillagot sem hoz le az égről,
de a miénket, meglehet, végül
felszegzi oda.
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KIVILÁGOS KIVIRRADTIG

Györe Imrének

Nem magadért, csakis miattunk
verdesel és ugrándozol,
úgy lepi hatvan év a vállad,
akár a könnyü por –
lerázod hetyke rándítással.
S kezded húszévesen
a verdesést, ugrándozást, hogy
tánccá legyen a szívütem.
Nem úgy dübörögnek a lábak,
mint mikor a Forradalom
ormótlan léptekkel megindult
s átkelt a falakon,
palotákon reccsent az ablak,
fütyültek a golyók,
s legtisztábban beteg tüdőkből
harsogtak harci indulók.
A tánc, a tánc le ma sem állhat!
Titokban megszeppent Katák
várják, hogy táncba vigye őket
egy kripli legalább,
de lám, aki elébük pördül:
ma is kemény legény,
járja velük, míg nem piroslik
új hajnal az ég peremén.
— 412 —

AZ LENNE JÓ

Markovics Ferencnek

A látás terhét vinni volt a tiszted
a nézelődők és vakok között,
így lett sok fontos pillanat az ihlet
szorításában általad örök,
a létezésnek tettenért magányát
mutattad fel a társas léthiány
titkos tivornyáin, ahol legárvább
maga a boldog Isten volt talán.
Az lenne jó, ha kedved így maradna,
hogy legyen, aki fényekkel tanít
móresre egy világot, mely a napra
vetíti már agresszív árnyait
s a mindenség tündöklésébe rázva
saját kormának szeplőpermetét:
legelsősorban önmagát alázza
s ragyogva szédül attól, hogy sötét.
Fakassz sugarat árnyak-lepte tájból,
exponálj őrtüzet szurkos hegyen,
hogy a kartonra bűvölt látomástól
kipiruljon a sápadt érzelem
s az értelemig sugárzza forrón
izzó színét, világos erejét,
hogy a sötétség rendje felbomoljon,
mikor már-már a nap helyére lép.
— 413 —

EGY FARAGATLAN SZENTNEK

Bánki László születésnapjára

A lópokróc a modorodhoz
képest akár a lágy selyem,
mikor hallgatlak, úgy lelomboz
a sok verbális förtelem,
hogy seggnek érzem a fejem,
s fohászkodom: örökre szűnj meg…
Most mégis azt követelem:
rontsd, míg szemfényvesztés az ünnep!
A földgolyó sajnos valóban
kupleráj lett, szűk és koszos,
világnyi prostitúcióban
senkisem oszt már, csak szoroz.
És ez azért sajnálatos,
mert ingyen már Isten se büntet.
Hát legalább te ostorozz –
rontsd, míg szemfényvesztés az ünnep!
Ennyi éves a hülye is
lehet, ha jól vigyáz magára,
de akit jégre szíve visz:
a telet másokért is állja
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s örül, ha van egy-két barátja,
akikkel délibábot űzhet
s kiknek raja megint kivánja:
rontsd, míg szemfényvesztés az ünnep!
Pajtás, ez léha vicc csupán,
de komolyan nem venni: bűntett.
Görögtűz ég Pesten, Budán –
rontsd, míg szemfényvesztés az ünnep!
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ZENE, BELÜL
Parányi melegség,
mi átfut a szíven,
tétova szándék, mely
segíteni mozdul,
növő hajlandóság
más ember iránt – ez
mind muzsika bennünk.
Gyűlölet, amely csak
igazságtalanság
ellen lobban – szintén
muzsika mibennünk:
dübörgő s robosztus
zene, amely győztes
áradással önti
el a gonoszságnak
állásait lelkünk
szikkadt rejtekében.
Ezer megbicsaklott
indulat s derékba
tört álom szívsértő
éles törmeléke
alól buzog égre.
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SCHODELNÉ
Szeretője lett Nyáry Pálnak
s mikor azt várbörtönbe zárták:
a színpadról nyomban lemondott
és felkereste Nyáregyházát.
Ott, az elárvult kúriában
gazdasszonykodott elvonulva,
holtáig várt a kedvesére
és lassan megfakult a múltja.
Ledolgozta a napi normát
ő, aki Norma volt elébb még,
nem győzött versenyezni véle
az emberszámba vett cselédség,
de éjjelente az akácos
gall rengeteggé válva hívta
s egy kifeszített holdsugáron
pendült a dallam: Casta Diva –
olyankor feltérdelt az ágyán
arca elé kapva a párnát,
hogy szeme izzását a Nyáryősök a falról meg ne lássák.
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A CSODÁLATOS MANDARIN
Visszajött három méltatlan halálból,
hogy meghalhasson végre emberül, szent
szerelemmé magasztosítva rémült
magakelletését egy utcalánynak.
Vetették mély verembe: össze nem tört,
a vágy emelte vissza szép tusába,
hátába kést ütöttek, ám a vére
már tűzzé változott – nem folyhatott el,
felkötötték lábánál fogva, ettől
fejébe ment a lélek, érzelemmel
árasztva el a józan ész helyét is.
Mert józan ész híján tudunk csak annyi
gyönyört kiküzdeni saját magunknak,
amennyivel a szégyenült halált is
a létezés meghitt körébe vonjuk,
ezzel hangolva át idegsimító
himnusszá Bartók zaklatott zenéjét.
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PIAF
Volt egyszer egy dalos kedvű, csúnyácska asszony,
kit leverebezett a szajnaparti zsargon,
a szürke, arctalan nép verebezte le,
mert őt fejezte ki trillátlan éneke.
Szürkéknek nem dukál színes tollú madárka,
ám egy zengő veréb nekik is jár talán, ha
elszótlanul a hit s a tépázott remény
s csak csüggedés csücsül a járdák szegletén.
Ki irigyelte őt? A könnyeit ki látta?
Ki tudja, mekkora a csillagok magánya?
(Amit a tapsvihar nem old, csak elborít,
kalitba zárva a szív rebbenéseit.)
Fényes dalesteken sokaké volt, de éjjel
maga egyezkedett a rettentő sötéttel,
amit a szerelem világított csak át,
ha az üvegtetőn a hold bekandikált –
s a csúnya kis veréb szép lett önnön dalától,
már hangja sem reszelt érdesen, mint a ráspoly,
inkább melengetőn simult a lelkeinkhez,
ahogy ágyban simul hozzánk a drága hitves.
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RONDÓ
Ma ingerült voltam vele,
de nem szabad, hogy megbocsássa.
Akaratlanul bosszút áll, ha
most sem lesz egy rossz szava se.
Lelke jósággal van tele –
s ennek gyötör ellenhatása.
Ma ingerült voltam vele,
de nem szabad, hogy megbocsássa.
Megbántottá könnyítene,
ha megbántódva visszavágna,
de rámnehezül némasága
s önvádam súlyos fellege.
Ma ingerült voltam vele.
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KEZÉT FELTARTJA
Egyszer majd visszanéz. S akkor döbbenve látja,
hogy aki űzi őt, segítségért eseng,
feldúlt az arca és nehezen bírja lába
a terhelést, amit az üldözés jelent,
szemében megfakult a rőt harag, a keble
kifulladtan zihál s nem bosszúért liheg,
lám ütésre emelt kezeit védekezve
kapja maga elé és szűköl, mint az eb.
S akkor az üldözött megfordul, visszalépdel,
majd megadja magát annak, akit akár
meg is ölhetne. Ám az önvédelmi kényszer
múltával nem jogos az indokolt halál –
kezét feltartja hát, arra késztetve roskadt
ellenfelét, hogy úgy végezze be, ahogy
a gyengült bacilus, mely kórt már nem okozhat,
de mint oltás, a kórt legyőzni hivatott.
Nincs nemeslelkűség. Csupán kifáradás van
és lélek-ismeret. (Nem lelkiismeret.)
Mindenki üldöző s üldözött a világban,
hisz sír az is, aki utoljára nevet.
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NEM SKANZEN EZ

Osváth Miklós „Szatmári táj” című
vízfestményére

Nem skanzen ez, nem múzeum,
ez is, ez is magyar valóság,
még mindig látható falun
szalmatetős, roskadozó ház,
az ország keleti felén
nemcsak barátom akvarellje
tárja készségesen elém
mindazt, mi máshol már ereklye,
hanem a táj, a táj maga,
egy teljes országrésznyi rajzlap
mutatja tisztán, mit csak a
hiú remény ítélt kihaltnak.
A szegénység emlékei
köröttem új életre kelnek
riportfotót rajzolva ki
rámái közt a képzeletnek,
és lesz a múltba-révedés
napjaink élő krónikája,
mit álomból kevert a kéz:
a szem durván valóra váltja.
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Szomorúan gyönyörködöm
az ismerős szatmári tájban,
látnom csak addig volt öröm,
amíg falamon függve láttam.
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SZALKAI IZZÁS
Mátészalka mindig gyászban?
Én ünneplőben is láttam,
amikor a gacsalpesták
szívében izzott a tettvágy,
izzott az a vas is tőlük,
mely rabbá alázta ősük,
addig-addig kalapálták,
míg lett aranynál is drágább.
Mátészalka, Mátészalka,
ma hol van, ki odacsapna?
Egy lány is villant az üllőn,
hogy izzásba meneküljön,
tűzbe tartották – akárcsak
engem is – szilaj kovácsok,
ragyogtunk egyforma rőten –
s nem munkált meg egy pöröly sem,
nem hajlottunk. Kettétörni
tudtunk csak, Bujárszky Györgyi!
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Hol a város? Új a gyásza?
Vagy viseltest ölt magára?
Mátészalka, Mátészalka,
hol marad, ki visszacsalja
azt a hajnalbíbor-izzást?
Alkonyodom magam is, lásd.

— 425 —

A KÉRDÉSEK FOLYTATÁSA
„S mondd, mit érlel annak a sorsa,
ki költő s fél és így dalol…”
(József Attila: Mondd, mit érlel)
És annak a sorsa mit érlel,
aki már mindent feladott,
kiegyezett a szenvedéssel
s szíve megtörve sem sajog?
Már azt se bánja, ha reményét
vesztegetik a Halleron,
egyetlen kincse a szegénység –
és el se rejti már nagyon.
És annak a sorsa mit érlel,
akit nem véd szakszervezet,
beéri szárazabb kenyérrel
s betegen is dolgozni megy?
Asztalra még akkor se verhet,
ha igaza nyilvánvaló,
szótlanul cipeli a terhet
s futtában székel, mint a ló.
És annak a sorsa mit érlel,
aki máról holnapra él,
ritkán kerül gyomrába étel
s feje fölött már nincs fedél?
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Bűzlik a metróállomáson,
szánalmat kelt s orrot facsar,
neki nem ünnep a Karácsony
s nem büszke arra, hogy magyar.
És annak a sorsa mit érlel,
kit éhe a szépnek, meg egy
bizonyos fajta lelki kényszer
verset olvasni késztetett?
Költők siralmas árulása
úgy döf szívébe, mint a tőr,
mert mind a múltját magyarázza
s nem a jövendőért pöröl.
És annak a sorsa mit érlel,
ki komolyan lelkesedett
a proletár utókorért, mely
mára nevetség tárgya lett?
Vigasza, hogy e kacagásnak
hideglelős felhangja van…
Akit riasztanak az árnyak –
az nevet ilyen hangosan.
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BUKOTT ANGYAL

Czinke Ferenc grafikájára

Zuhanás? Ez a mélybe-szárnyalás? Ez?
E diadalmas út a föld szívéig?
Valami magma húz, akár a mágnes,
melyben vulkánok kitörése érik.
A föld gyomrában biztos, hogy pokol van?
S a kék egek fölött van a mennyország?
Miért nem ott a bal, ahol a jobb van?
Kitől függ, hogy Istent hová sorolják?
Zuhanva válik emberré az angyal
és legnagyobb győzelmét így aratja,
amikor végre szabad akarattal
a földhözkötöttséget elfogadja
s bár hetven évgyűrű – megannyi hínár –
fonódik rá, vitája nincs velük sem:
odahúzzák, ahová maga is száll
az égi angyaloknál nagyszerűbben.
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KÖNYÖRGÉS APÁTIÁÉRT
Add, Uram,
hogy a szemem pillája se rezdüljön attól,
hogy kiverik a szemem,
és ne forduljon fel a gyomrom akkor,
amikor gyomorszájon vágva földre esem,
add, Uram,
hogy a véremtől részegülőknek
egészségükre kívánjam az italt,
s ne vegyem a szívemre, ha a szívembe lőnek –
közönyömet a néphit hőstetté növeli majd.
De azt sose hagyd, Uram,
hogy ölbetett kezekkel nézzem bárhol,
ha mindezt olyanok sérelmére teszik,
akiknek kínjából és pusztulásából
erkölcsi erőt senki se merít,
énnekem már, Uram,
van elég erőm a beletörődésre, de az ő
csorbult igazságérzetüket nézni gyenge vagyok,
legyen hát miattuk mindig kötelező
visszaütni, amikor én már
nem is akarok.
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OPERABÁL
Ahol Riccardo gróf a szép Améliától
örökre elköszön, miközben a halál
álarcosan lesi – ott most vigadva táncol
az élet: áradó és színpompás a bál.
Ahol a szerelem üzére, Don Giovanni
szédíti máskor a hiszékeny hölgyeket –
ott most halk, kérlelő parancsnak szótfogadni
egy teljes éjen át büntetlenül lehet.
Ahol pezsgőt iszik a sápadt Violetta
Alfrédra kedvesen csillantva poharát –
ott buborékosan pezseg a játszi kedv ma,
kifakult sorsokat bíborra festve át.
Ahol a daliás legények és leányok
palotást járnak el László király előtt –
ott most üres a trón, nincs apród, nincs pohárnok,
de mind királyiak a férfiak s a nők!
Ahol a féktelen mámorú, vad cigánylány
kezében percre sem csitul a kasztanyett –
ott még a bakfis is kacérkodón riszálván
örül, hogy reggelig ő is Carmen lehet.
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S ahol Brünnhild köré tűzfüggönyt von Wotán – ott
most csillárfény övez minket védelmezőn,
hogy eltakarja a kívül hagyott világot,
mely árny-uszályosan ott áll a küszöbön…
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CSEMŐ
Rossz putri volt csupán, korántsem cifra présház,
ami most mutatós Ladányi-múzeum,
az udvarán ma is egy tűzhely romja méláz,
melyet „családinak” nevezni durva gúny.
A lázongó balek, a „szépség huligánja”
– ahogy (idézve őt) nevezte egy itész –
innen köpött nagyot az elkurvult világra
s örült, hogy csak eget láthat, bármerre néz.
Földet fürkészni már nem maradt semmi kedve,
megváltást így remélt: magasba menekedve –
de rádöbbent, hogy a felhőkhöz nincs köze.
Mikor tekintete visszazuhant a földre:
szemeiből az ég emlékét kitörölte
s folytatta azt, miben már nem telt öröme.
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KIELO FEJFÁJÁRA
Gyöngyi meghalt. Valamikor
ő volt a legnagyobb szerelmem,
miatta nem kevés botor
s nagyszerű dolgot elkövettem,
rám ragyogott, akár a nap –
s árnyakból kivetkeztem érte,
egészen magával ragadt
tündöklésének pőresége.
Akkor csak ő adott esélyt
elérni lelkem erdejének
tisztásait és elkisért
az ösvényen, hol tüske tépett,
egyedül ő volt, aki TÚL
AZ ÉJSZAKÁN se látta árnyam –
s most rá fagyos föld röge hull,
halott, kit egykor úgy imádtam.
Azóta foltjára a zsák
rég rátalált, eljött, ki éppen
velem illik össze a tág
s darabokra tört mindenségben,
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de Gyöngyi emlékét – miként
aranytalizmánt – holtig őrzöm,
mert tőle tanultam a fényt,
amelynél nincs égibb a földön.
(1996)
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ANDALÚZ BALLADA
Ment a lány a gyalogúton,
holdezüst kúszott alája,
melyben minden pillanatban
lágyan megmerült a lába,
megcsobbant a fény előtte,
megcsobbant a fény utána,
fodrozott a földre ömlött
holdvilág nagy óceánja.
Térdig érő színezüstben
könnyedén gázolt a lányka,
nem figyelt a rásunyító
három szörnyű éjmadárra,
mely kinyúló cserfaágon
lengő lépteit vigyázta,
mérlegelve, hogy tetőzik
lent a fénynek áradása.
Nem látszott már ki a lánynak
csak parázsló pillantása –
s rácsapott a három holló,
rút csőrét szemébe vájta.
Holdsugárnak, szemsugárnak
elmaradt hát földi násza,
azóta sem egyesültek,
éj magaslik a világra.
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EGYSZERŰ
Oly egyszerű ez: ha elvesztelek –
belepusztulok. Bármi lesz veled:
autó üt el, cserép zuhan le rád,
vagy ravatalod lesz a betegágy –
én utánad halok, nincs más utam.
A sorsomat kezelni egymagam
már túlontúl önállótlan vagyok,
élek, ha élsz – s ha meghalsz, meghalok.
Oly egyszerű ez. Semmi komplikált
nincs abban, hogy csakis harmóniát
fog fel fülem, hangom is puszta csend,
ha nincs másik hang, mellyel összecseng.
Megírták mások már, mi vagy nekem:
lányom, anyám, húgom és kedvesem,
testnek a kenyér, parasztnak a föld,
prófétának ige, mely testet ölt,
te vagy a fény az éjszakában – oly
banális mindez s mégis oly komoly.
Nekem te vagy velem-futó magam:
kétágú útnak egy iránya van
s ágaink párhuzama oly szoros,
hogy a tekintet szinte összemos.
Értsd meg tehát, hisz olyan egyszerű:
mikor magadhoz – hozzám vagy te hű,
magaddal azonos csakis velem
lehetsz mindig már.
Ez a szerelem.
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KICSIT FEHÉREBB LETT
Aznap, mikor meghalt az apja:
kicsit fehérebb lett az arca,
délben elém tette az ételt
s azt mondta, hogy ő már ebédelt.
Másnap, mikor délután kettő
körül sem berregett a csengő:
készülődni kezdett sietve,
mintha várni nem volna mersze.
Harmadnapon – mert rápiroslott
egy alma, mit még ő hagyott ott –
kívánta, hogy a percnyi szégyen
örökre az arcára égjen.
Nem könnyezett a temetésen,
gyászát nem látta senki. Én sem.
Méltósága árulkodott csak
arról, hogy majdnem összeroskad.
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EGY NÉPMŰVELŐ HALÁLÁRA
Tápiógyörgye s Isaszeg között
nagy mágneses erővel bír a rög.
Arrafelé nehéz a szárnyalás.
Az a föld röghöz kötötté aláz.
Nem égig – fellegekig sem ereszt,
járni barázdák mentén kötelez.
Csak göröngyöt tapos, ki ott halad,
nem rugdalhat csillag-kavicsokat.
Egy nevetős legény a parlagok
mágnesességén mégis kifogott:
csizmáiból kibújt egy perc alatt
s mezítláb mászik most a sugarak
kötélhágcsóin az egekbe föl,
hol maga az Úristen tündököl.
Ladányi Pista, mássz! S ha befogad
Szent Péter, a mezítlábasokat
képviseld majd az Úr színe előtt.
S érd el, hogy csillaggá legyen a rög.
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MÁNIA
Én mégis várom, hogy a vízözönben
– míg bárkám alján reszketek alant –
lecsendesül az örvénylés köröttem,
s az olajággal megjön a galamb.
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MERT ERŐSEBB A DAL
Útra bátran kelek az argonautákkal,
hiába háborog dühös Poszeidón:
hajónk szilaj sirály, a messzeségbe szárnyal,
s az aranygyapjúval tér vissza majd, tudom,
vitorlánkat maga Minerva szőtte, délceg
árbócunk Dodona tölgyeséből való,
kurjantva feszülünk, mi ötvenek, a szélnek,
s Iaszón kedve szerint iramlik a hajó.
Nem félek semmitől. Köztünk van nyugtatásul
Kasztor, Polüdeukész, Herkules és Tiphüsz,
a kormányos, aki tengerek viharán úr,
biztos keze veszélyt, szorongást messze űz,
de főleg én vagyok, ki bátorít s vigasztal,
kit mélybe röptetett magas Magnézia,
Apolló és Linosz vértezett fel a dallal –
én Orpheusz vagyok, Kalliopé fia.
Mert erősebb a dal, mint együttvéve ennyi
bátor vitéz s a jó kormányos érdeme:
szeleket zaboláz, felhőt képes terelni
s vadakat jámborít a lantos éneke,
talán az alvilág szörnyeit is legyőzné –
későbbi nóta ez, nem tudhatom ma még,
de most is szent hitem: ha nem pendülne többé
hangszerem húrja, az hajónkon lenne lék.
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Hát csak mosolygok én, ha rajtam mosolyognak
az izomemberek, az önhitt daliák,
ott csak lekezelés dukál a dalnokoknak,
ahol egy halk futam fölösleges virág,
de nem számít. Magam tudom csupán a titkát
annak, mi felfelé – s nemcsak előre visz,
fejem a koszorúk vasabroncsként szorítják.
Akad köztük babér – de szinte mind tövis.
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Baranyi Péter felvétele

A honfoglalás felszámolása
(2000)
című kötetből

A HONFOGLALÁS FELSZÁMOLÁSA

Zahoránszky Ferencnek

„Hét agancsú volt a szarvas,
ember még nem látta mását,
Hunor s Magor hét határon
át követte szökkenését.
Hétszer áldozott a nap le
s hétszer gyúlt ki fénye újra,
mikoron a két vitézek
elértek a hét vizekhez.
S mert ama két büszke sólyom
egy irányba szállni lendült:
hét ér futott egyesülni
mindent sodró, nagy folyóvá.”
Tízszer hét évet megértél,
mégsem várhat rád hetedhét
országra szóló mulatság,
mert a nagy folyó erekre
szakadozik vissza végleg
s eltűnik Bugac homokján
vagy világnyi sivatagban.
Hétrét görnyedő aszottak
hétkrajcáros, csöpp reményét
rég egy lapra tette fel már
néhány hétpróbás gazember.
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Te sose légy kibic ehhez,
ám segíts a kártyaasztalt
felborítani, barátom –
álljon bár hetvenhét lábon.
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Az Anti-Orfeusz (2000)
című kötetből

ISTEN MONDJA
Talán eleve robotokat kellett
volna kreálnom: érzéketlenebbül
azok se tennék dolgukat e földön,
midőn a közvagyont kell pléhpofával
ragadozók prédájává alázni.
Szeretet, jóság, készség áldozatra,
igazságérzet, közösségi szellem,
tartás, műveltség nemcsak múzeális
erény immár, de tárgya közröhejnek.
Egy szempont van csupán: a célszerűség –
és sanda cél nyíltabban szentesíti
a piszkos eszközt.
Ezt kellett megérnem.
Kreáltam volna robotokat inkább –
s nem égetné orcámat most a szégyen.
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ADY-IDÉZŐ

Dr. Faragó Ambrusnak

Kortársunk lettél, Dózsa unokája,
népedért síró, bocskoros nemes, te
lázongó kálvinista, ki az Istent
bajtársának érezte, nem urának.
Kortársunk vagy, mert régi verssorokkal
a perc ma támadt emberkéit épp úgy
idegesíted, mint sok év előtt a
vén huncutokat, gonosz ostobákat.
És lásd, az öreg Kúnnék százezerszám
készülnek halni újra, mert a gyógyszert
– mely életükhöz hozzátenne néhány
hónapot még – nem tudják megfizetni.
Újpesten, elcsapott legények vackán
megint a nyomor álmodik s a disznófejű Nagyúrral nincs, aki kiálljon,
mert már a böllérkést is rozsda marja.
Korcsok, cifrálkodók és félig élő
magyarkodók ítélkeznek fölötted,
kitépnének e földből, mint a dudvát,
hiába vagy millió gyökerű.
Néped megint minden igának barma,
mert harcot végig – tudjuk – sose harcolt,
verőt játszik a vertnek született most
s közben fejét, jussát, szívét kobozzák,
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őrzői rég cserben hagyták a strázsán
a hitet, mit az ember Szépbe-szőtt itt.
És Komp-ország – szennyes hullámot szántván –
a semmitől a semmihez verődik.
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LEHEL PIACI BALLADA
Itt meg nem újul semmi sem,
időtlenül zsibong a lárma,
együtt nyüzsög múlt és jelen,
jövőnk se fordul mostohábbra,
hiszen mindenki tudja-látja,
hogy nem lehet már mostohább –
itt senki sem ad már magára,
csak játssza még kicsit magát.
Itt nem grasszálhatsz peckesen,
csupán fürkészve és vigyázva,
a tolvaj is szerény legyen,
nincs vevő a rátartiságra,
ilyen helyen rongyot ki rázna,
ahol kopottak a ruhák?
Itt senki sem ad már magára,
csak játssza még kicsit magát.
Éhbérből élők s pénztelen
kisnyugdíjasok sokasága
tülekedik a Lehelen
elérhető zöldségre vágyva,
zsebükben ösztövér a tárca,
alig van benne pár peták…
Itt senki sem ad már magára,
csak játssza még kicsit magát.

— 452 —

Herceg, szegények piacára
ne menj ki, nem jó társaság:
ott senki sem ad már magára,
csak játssza még kicsit magát.
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HARC ÉS JÁTSZMA
„Fáj, gyönyörű ez az irigység,
mi vigasztalanul ölel át:
– Október! Honvédő Háború!
Nem voltam katonád!
De nem!
Nem érkeztem ide késve!”
(Jevtusenko)
De igen, Jevgenyij. Már késve jöttél.
És késve jöttünk mi mindannyian,
hisz régen eldőlt minden, amikor
döntő játszmáról kezdett sustorogni
minden jövőt-kockáztató hazárdőr
az elsikkasztott „végső harc” helyett.
Ha Tizenhét lett volna az iránytű
harminchétben s kilencvenegyben is:
nem volna zátonyunk a barikád, mely
hajónk alá került a könny-erecskék
vízözönné dagasztott óceánján,
kedve szerint felbérelt ríkatóknak.
Nem lehet harcot játszmává alázni.
Mi késve jöttünk, mert harcolni jöttünk
oly korban, amikor a VENCEREMOS-t
elnyomta már a hangos FAITES VOS JEUX.
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Mi vesztesként halunk meg, Jevgenyij,
de nyert velünk még így is a jövendő,
amely sosem világnyi kaszinókban
nyerészkedők játszmái közt fogan meg,
hanem bukni is bátor harcosoknak
végsőt is érte-dobbanó szivében.
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ADJUNK NEVET NEKI
Nevezzük el akárminek,
ha már e szó: SZOCIALIZMUS
úgy sért fület, ahogy szemet
szúr utcalány fején a mirtusz –
csak azt jelentse (bárhogyan
nevezzük is), mit elvben eddig:
hazát, ahol nem hontalan,
ki élni béréből igyekszik,
emberhez méltó életet
s emberszámba vett sokaságot,
ahol nem csorda a tömeg,
s a pásztorok nem porkolábok,
ahol a kapzsiság meg az
önzés erénynek nem minősül,
s a jámbor polgár sem pimasz
törtetőt választ vezetőül.
Adjunk nevet neki, hiszen
meg kell szólítanunk, ha eljön.
Most még hajózik nagy vizen,
vagy üldögél egy fellegen fönn,
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de ránk hunyorít majd, akár
Betlehem felett rég a csillag,
gubás népség felett megáll,
s a megváltásról újra hírt ad.
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A SIXTUSI KRISZTUS
Nem. E robosztus, engesztelhetetlen
ifjú nem tartja orcájának másik
felét oda, ha egyszer arcul csapják.
Nem dob kenyeret vissza, hogyha kővel
dobják meg és nem kéri az Atyától,
hogy nézze el bűnét a csőcseléknek,
mivel – úgymond – nem tudja, mit cselekszik.
Nem. Ez az eltökélt fiatalember
ha kell, saját tanait üti arcul,
hogy végül az arcátlanság lakoljon.
S kenyér-válasz nélkül a kődobálók
is éhen vesznek valamennyien majd.
Méghogy nem tudják, mit tesznek! Sosem
volt Isten fiánál ember még naívabb!
De ez, ki itt intézkedik a toszkán
freskóján, nem hisz már tündérmesékben.
S nem hatja meg a szenvedés, mit ő élt
át hajdanán a Koponyák hegyén fenn.
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HELYZETKÉP
Kölyök-kandúr piszkít az ágyra
s prüszköl, mikor megfeddik érte,
a kamra kincsét felzabálja –
rég nem vadászik már egérre,
gazdájának bosszús a képe,
mivel gubát cserélt eben…
Egy biztos: ennyire hülyére
nem vettek minket még sosem.
Vetési varjú szirtre szállna,
mert sassá lenni hajtja vére,
csőrét ma még humuszba vájja,
de karmát holnap őzikébe,
és még attól sem térül észre,
hogy minden őz derül ezen!
Egy biztos: ennyire hülyére
nem vettek minket még sosem.
Nem hallgat bősz hangoskodásra,
ki nem vevő, csak csöndes érvre,
mindegy, kinek hogy jár a szája,
ott, ahol hangerő a mérce –
parazsat gyűjt saját fejére,
aki kertelni képtelen.
Egy biztos: ennyire hülyére
nem vettek minket még sosem.
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Herceg, a szív mit is remélne?
Ma neked – s holnap se nekem.
Egy biztos: ennyire hülyére
nem vettek minket még sosem.

— 460 —

ÖSZTÖKE SIMORNAK
„Már összeroskadsz, – végre mondd:
mit is akarsz hát, te bolond?”
(Váci Mihály: Te bolond)
Ki mondja el, ha nem te, hogy
nem az bolond, ki összerogy,
hanem ki fölkél s újra lép,
bár tudja: Abda vár odébb?
Ki mondja el, hogy nem terem
fenyőtoboz szőlőhegyen,
s beléndekből csak ostobák
próbálnak főzni gyógyteát?
Ki mondja el, hogy verebet
fogni dobbal ma sem lehet,
és hogy a légy ma sem darázs,
a krumpli meg nem záptojás?
Tanár úr, mindig kell, aki
a kézenfekvőt mondja ki,
bár únja kis- és nagydiák
a zsáknyi evidenciát.
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Nekünk ma sincs más munka itt,
mint eldarálni azt, amit
régen tud már bölcs és hülye,
csak sohasem gondolt bele.
Megértük, jó, a hatvanat,
de kis időnk talán marad
arra, hogy járjon még a szánk,
míg érdemes figyelni ránk.
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TAKÁCS TIBOR HETVENKEDÉSÉRE
„Visz, visz az Örök csónakom,
vajon hová sodor?
Átvisz a túlsó partra
engem, valamikor?”
És ha átvisz, akkor mi van?
Te a túlparton sem pihensz meg,
gondot okozol untalan
a holtra fáradt isteneknek,
nem lesz a boldogok hada
képes – de maga Szent Péter se –
rászoktatni majd téged a
szelíd unalmú égi rendre.
Moldvay, Koncz és Kovalik
várja ott fenn, hogy újra négyen
találjatok ki valamit
az üdvözült semmittevésben,
de egyelőre ne siess
hozzájuk, hisz még itt a földön
vagy kitalálni köteles
valamit, mert új vízözön jön.
Maradj továbbra is velünk,
kell még derék legény a gáton,
ki jól evezni sose szűnt
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s úrrá lett minden áradáson –
éltessen Isten, csónakos!
Mi az a rongyos hetven év? Te
még ne a túlpartra hajózz,
hanem egy ember-fényű révbe.
(1997)
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CSORBÍTÓ ÉVSZAK FENYEGET

Janzer Frigyesnek

Csak büszkeségre van okod:
a kő, a bronz már engedelmes
szolgád, hogy mindent megteremthess,
mit az Isten megálmodott.
A mindenség a műhelyed,
meteorok fenték a vésőd,
akkor se léssz bajban, ha később
csorbító évszak fenyeget.
Árpád vezér, Csokonai,
Széchenyi, Nagy-Balogh, Lukács György
s Dante, aki a poklon áttört –
mind konokságod hirdeti,
mert képtelen vagy tétlenül
bámulni, hogy a trónja-fosztott
észt pénztől ittasult bolondok
kergetik az asztal körül.
A vésőd: fegyver. Ne feledd.
Tehetség, tisztesség a pajzsod.
Csak győzelmet szabad aratnod –
kudarcról már szó sem lehet.
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A VÉGTELENBE TELJESÜL

Krajtsovits Margit kerámiájára

Izzó réz-szállal égetett
fa-rajzolat fakó samotton.
Különös ízű élvezet
rajta gyakorta elborongnom.
Kócos fa, nincsen gyökere.
Csak gallyakat indáz a földig
s az ég felé, a semmibe.
Tar ágait el nem özönlik
dalos madárkák. Úgy lebeg
ég s föld között, mint őszidőben
a róla hulló levelek:
fogódzkodót nem ismerően.
Nekem iszonytató csoda
e nagyszerű gyökértelenség,
amely egyszerre esdi a
rögök s a csillagok szerelmét,
bár támad benne odvas űr
s törzsét csak kérge tartja össze:
a végtelenbe teljesül,
amit gyökérzet sem kötöz le.
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A DOLINÁKIG DŐLT
A nagy ebédlőasztalon
gombfociztunk minden vasárnap,
fiatalok voltunk nagyon,
kedvünk az ablakon kiáradt
s elöntötte a lóherés
pilisi udvart, konyhakertet,
a dolinákig dőlt ki – és
ott kénesen pezsegni kezdett.
Illanicz Zsini s jómagam
egy lélek voltunk két gyerekben,
nem létezett, mit hangosan
ki ne röhögtünk volna ketten:
a szomszéd Berta néni nagy
farát, mit most se mérne mérték,
az intézeti lánycsapat
sutácska magakelletését,
Sáránszky Jani bácsi bő
lére eresztett monológját,
Rakovszky Jóska szenvedő
képét, ha versét megmorogták,
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a verandán a sok tarokkpartit, a részeges tanító
gyalázatát is, magyarok
s tótok baját, folyton visító
malacokat hizlaldai
ólakban, deszkaketrecekben.
Mindent kiröhögtünk, Zsini,
mit siratnánk legszívesebben.
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PÁLMÁK ALÁ
Egy újzélandi ispotályban
meghalt öcsém, a tengerész.
Odáig három óceán van –
s ez a halálnak sem kevés,
ennyi vízen átkelni még a
kaszásnak is nehéz lehet.
De az a halál vitte sírba,
mely Nyáregyházán őgyeleg.
(Meg Dánoson, Csemőn, Brügecsben.
Hajdani vályog-kalyibák
dohos ragálya sebesebben
fut a vizen, mint gyors naszád.)
Öcsém Aucklandig menekült, de
törektől, pelyvától gyötört
tüdő-jussát utána küldte
kegyetlenül az anyaföld.
Hiába volt ő már a jegyző
úr kimosdatott gyereke:
paraszti ősök mellre-fekvő
súlyos lidérce ment vele,
s hiába táplálta a tenger
sós levegője évekig:
ő most két elmállott lebennyel
pálmák alá temetkezik.
(1999)
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DORIA MANFREDINI

(akit öngyilkosságba hajszolt
Elvira Puccini féltékenysége)
Ha meg nem halsz – nincs Angelica nővér
s nincsen Liu, kit éjszívű Turandot
hercegnő űz majd önkéntes halálba.
A művészet hű mindig önmagához:
annál épebb kisdedet hoz világra,
minél csonkább sorsú s törtebb szívű az,
ki öldöklő nászban teherbe ejti.
Kis cselédlány, Doria Manfredini,
huszonegy évesen véget vetettél
földi létednek, létre híva ezzel
halhatatlan nővéreidet nemző
s termően áldott lelkifurdalását
a dallammá lett kínok mesterének.
Köszönöm, Doria, hogy megszülettél,
de még inkább, hogy volt merszed bevenni
a két maréknyi higany-kloridot, mert
az tette végzetessé szenvedésed,
melynek nyomán könnyes csodák fakadtak,
sokmillió embert segítve élni.
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MELINDA ÚT
Svábhegyi hónapos szoba,
hová eljött nagynéha hozzám
egy másik ember asszonya,
s mesés órákat pazarolt rám.
Ifjúságom szeptembere
sugárzón sem volt nála szőkébb,
nem férje voltam: embere.
S kell-e ennél nagyobb dicsőség?
Előfordult, hogy ottmaradt
éjszakára is nagy merészen –
olyankor nem ment le a nap,
hajnalig fürdőztünk a fényben.
Szeptembervég, Melinda út…
Sokáig nem volt mostohább, szebb,
gyönyörtelibb és szomorúbb
édenem nékem, mint a Svábhegy.
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HÖLGYKOSZORÚ
1.
Száznál több volt a nő, ki testben is enyém lett –
és tíz ha volt talán, kit szívvel is szerettem,
de jó emlékü mind: szép vágyaik tüzének
parazsánál ma is gyakorta megmelegszem.
Odaadásukért csak tétován reméltek
biztonságot s erős szövetséget velem – nem
kellett nekik, csupán a villámlás-igézet
egy elvetélt vihar utáni kriptacsendben.
A bőrük illatát pórusaimban őrzöm,
egy-egy vonásuk is nagynéha még előjön
s csókjaik zamata kísért megannyi csókban.
Méltók lennének ők több ékes költeményre,
versbe is szedtem én a legtöbbjük nevét, de
most nincs hely és idő, hogy mindet elsoroljam.
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2.
Most nincs hely és idő, hogy mindet elsoroljam –
költőnek nem lehet regiszter-áriája,
a jövendő felett úr mindig ott, ahol van,
de múltja nem övé, hiába hajkurássza,
legszebb emlékei csatangolnak tilosban
s beszöknek bánatos, szelíd elégiákba,
nincsen már semmije, hisz jól olvashatóan
közpréda, mit megélt, ön-léte égi mása.
A múltam tőlem is versekbe menekült szét,
de be kell vallanom: ha úgy hozná a szükség,
megélném újra én, mi könyveimbe széledt.
Nem törtek frigyre, ám szolgáltak volna holtig
az asszonyok, noha sokuknak férje volt, míg
a sors nekem Böbét rendelte feleségnek.
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3.
A sors nekem Böbét rendelte feleségnek,
ő a legemberebb asszony az életemben,
hálás leszek neki s áldom, amíg csak élek,
mert sok nagy bűnömért ő kínzatott helyettem.
Százszor elhagytam én a biztos menedéket,
hol Solvejg-módra várt örökkön vissza engem,
s mikor végül hazavetett a szégyenérzet:
szemében örömöt láttam csak. Egyebet nem.
Tudom, nincs már idő levezekelni mindent,
amivel életét beárnyékoltam itt lent –
de hulljon rá a fény, mit Istentől oroztam.
Szerettem kívüle nem egy-két nőt, de százat,
más mégse mondhatott engem hites urának:
a többinek csupán a szeretője voltam.
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4.
A többinek csupán a szeretője voltam,
kinek nehány napig, kinek sok éven át,
némelyikük jegye karakteremben ott van,
de mindnek őrzöm egy hangsúlyát, gesztusát.
Elszánt födetlenül jártak velem tilosban,
nem bánva, mit papol az álorcás világ,
mindig szerelmesen, mindig odaadóan
engedte mindegyik hevemnek át magát.
Szemébe nézhetek ma is akármelyiknek,
mert tűzvésze nyomán gyúlékony testeinknek
nem pernye lett, hanem izzó parázs a lélek.
Sohasem érdekelt „hivatalos” hetéra,
hiszen önzetlenül adták a bájt, a kéjt a
Katik, Borik, Zsuzsák, Máriák és Helének.
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5.
Katik, Borik, Zsuzsák, Máriák és Helének,
Klárik, Antóniák, Ágnesek, Sárikák,
Piroskák, Angelák, Évák, Jucik, Irének,
Rozálok, Erikák, Annák, Kornéliák,
Blankák, Julik, Beák, Györgyik, Lucák, Terézek,
Gabriellák, Manyik, Margitok, Ibolyák,
Nórák, Ernák, Lilik, Magdolnák, Emesék, meg
Icák, Veronikák, Emőkék, Ágoták,
Andreák, Editek, Líviák, Mariannok,
Flórák, Jolik, Idák – s tetézik még e halmot
Arankák, Anikók, Márták is. Még soroljam?
Milenák, Catherine-ok, Mirellák, Josyane-ok,
Ingridek, Graziák, Inezek, Christiane-ok
szöktek hozzám megunt férjük mellől titokban.
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6.
Szöktek hozzám megunt férjük mellől titokban,
torkig betelve és szíveknél üresebben,
csak úgy csókoltam én (se rosszabbul, se jobban),
mint más – csupán ezért nem is jött volna egy sem.
Ám tudták, hogy velem akkor is vigalom van,
mikor ínség komor lidérce ül a mellen,
mert szabaddá tevő, fenséges nyomoromban
hatalmam volt saját sorsomon is nevetnem.
Meghallgattam szavuk – ennyi volt az egész.
Ölelkezés után egy halk beszélgetés
sokszor többet jelent, mint az ölelkezések.
(Persze, nem tagadom, hogy az se volt utolsó,
ahogy már-már fakult, de újra felpirosló
vérük lobbot vetett, ha tűzkörömbe léptek…)
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7.
Vérük lobbot vetett, ha tűzkörömbe léptek,
de fázós lelkük is melegedett e tűznél,
mert súlyosabb teher a dermedt, béna lélek,
mint a színehagyott és tartósan lehűlt vér.
Minden asszony, aki az én utcámba tévedt,
s nem volt szemlátomást különb egy menekültnél:
királynő lett hamar, szép angyala az égnek,
avagy mesebeli, varázsló-küldte tündér.
Úgy egy se távozott, ahogyan érkezett.
Visszaadni reményt, önbecsülést, hitet
nálamnál – úgy hiszem – nem tudott senki jobban.
Ha eszükbe jutok, homlokukról az árnyék
egy percre elvonul s pezsdül vérük talán még –
s emléküktől a vér énbennem is belobban.
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8.
S emléküktől a vér énbennem is belobban –
vízzé nem válhat a poéták sűrü vére,
abba, hogy meghalok, békén belenyugodtam,
de nem nyugszom bele a rút öregedésbe!
Míg munkám itt maraszt, szeretni is jogom van,
s újra dolgozni hajt új csókok ihletése,
isteni szép ez az ördögi kör, valóban:
vers jutalma a csók – s a csóknak vers a vége.
Amíg szívem dobog, éneklem a szerelmet,
rímekbe foglalom, ki csókokat lehelget
élénk ajakkal egy halványuló ajakra.
S mint mondtam, inspirál az asszonyok s a lányok
emléke is, amely nekem halálig áldott,
de Gyöngyi nem kerül velük közös kalapba.
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9.
De Gyöngyi nem kerül velük közös kalapba,
mert Túl az éjszakán csakis miatta jártam,
egy árnyak nélküli világ felé haladva
nem vettem észre, hogy nem lendülhet utánam,
mivel hátrahagyott árnyékom visszatartja
sorsára-borulón. Ám ebből mit se láttam,
nyomultam lelkesen, nem néztem, csak a napra,
s önző-magányosan fürdőztem sugarában.
Én, anti-Orfeusz! Nem egyezett a tét sem:
nekem kötelező lett volna visszanéznem –
élet lett volna itt a hátra-arc jutalma.
De nem figyeltem őt – s az űrbe tűnt. Nekem több
volt lemaradva is, mint a mellém igyekvők.
És Judit sem lehet a hárem szürke tagja.
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10.
És Judit sem lehet a hárem szürke tagja,
hisz ő oldotta el béklyómat, hogy marasszon.
(„Áldott legyen”.) A rossz nyelvektől mit se tartva
asszonynév nélkül is bátran mert lenni asszony.
De torpanó szivem nagy álmomat feladta,
mert kísértett a múlt, röptömet-visszatartón,
többé nem mertem én bámulni már a napra,
hogy az, aki követ, megint bele ne haljon.
Akkor engedtem el, mikor belém fogódzott.
Azóta mással is lehetett volna boldog,
de a naphoz vivő ösvény a sorsa volt már.
Magány a társa itt – s Gyöngyié is a földben.
Ha rájuk gondolok, kibuggyan még a könnyem,
hisz többek voltak ők megszédült asszonyoknál.
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11.
Hisz többek voltak ők megszédült asszonyoknál
(bár köztük is akad, akiért könnyet ejtek),
engem az alkonyat jöttén se nyugalom vár,
mert az emlékezés nekem nem adhat enyhet.
Kiegyezni saját magammal a toronynál
magasabb bűntudat halálomig nem enged,
ráomlik mindig a papírra is. Nagyon fáj
ezért, ha Gyöngyiről s Juditról írni kezdek.
Adósuk nem vagyok, csupán kisemmizőjük,
mert azt a szép tüzet, ami sütött belőlük,
magamnak loptam el – s lám, most is ég szivemben.
Hogy így Prométheusz lettem, aki azóta
jussát az istenek tüzéből is rabolja?
Ők tettek végül is képessé arra engem.
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12.
Ők tettek végül is képessé arra engem,
hogy azt, ami csupán egészben önmaga:
önhitt önzetlenül ketté sose felezzem –
két ép személyiség a jó frigy záloga.
Hogy önmagamban is a másikat szeressem:
épp a másik miatt ezt nem teszem soha,
őt benne szeretem – ő meg szeresse bennem,
ami csak én vagyok. S akkor nem lesz hiba.
Legyen egy test, de két lélek maradjon egyre
a férfi és a nő, ki egy irányba menne,
ha közös csillagot követnek mind a ketten.
S ha nincsen már jövő, még jobban kell a társ,
ezért volt bennem oly elszánt az akarás,
hogy Franciskát egész múltammal megszeressem.
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13.
Hogy Franciskát egész múltammal megszeressem,
az kellett, hogy a zsák a foltjáért kiáltson,
arra, akit kora hajnalban is kerestem,
csak életem delén sikerült rátalálnom.
Vállalom harcomat, akármilyen kegyetlen,
az orvdöféseket dacos derűvel állom,
szilárd szeretet óv, immár az életem nem
lehet kudarc, ahogy nem lesz kudarc halálom.
Összekapaszkodó macskákat nem sodorhat
tetőről le a szél, legyen bár mérge oly nagy,
hogy a tető alól házat is elsodor már.
Oly furcsa ez. Titok, mit holtig meg nem értek:
van, akivel virág, mi másokkal beléndek.
s van, akivel erőd, mi másokkal homokvár.
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14.
Van, akivel erőd, mi másokkal homokvár –
ezzel zárom rövid szerelmi krónikámat,
tanulság ez, amely okulására szolgál
mindazoknak, akik megértő társra vágynak.
Barátom, meglehet, te is soká bolyongtál,
míg megtaláltad azt, kiért lábad lejártad,
oly bájos a tavasz, oly szép a mámoros nyár,
de legszebb az ma már, mit őszi napsugár ad.
Talán boldog vagyok. Kihamvadó szivemhez
két asszony áll közel: a hitves és a kedves,
csak addig élhetek, amíg figyelmük éltet.
De májusban, mikor kinyílnak a virágok,
titkon álmélkodom magamban: mily csodás, hogy
száznál több volt a nő, ki testben is enyém lett.
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15.
Száznál több volt a nő, ki testben is enyém lett,
Most nincs hely és idő, hogy mindet elsoroljam,
A sors nekem Böbét rendelte feleségnek –
A többinek csupán a szeretője voltam.
Katik, Borik, Zsuzsák, Máriák és Helének
Szöktek hozzám megunt férjük mellől titokban,
Vérük lobbot vetett, ha tűzkörömbe léptek –
S emléküktől a vér énbennem is belobban.
De Gyöngyi nem kerül velük közös kalapba,
És Judit sem lehet a hárem szürke tagja,
Hisz többek voltak ők megszédült asszonyoknál.
Ők tettek végül is képessé arra engem,
Hogy Franciskát egész múltammal megszeressem –
Van, akivel erőd, mi másokkal homokvár.
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A hiány kalodája (2005)
című kötetből

EPIPROLÓGUS
Boldog vagyok, hogy kortársa lehettem
Tersánszkynak, Ladányinak és néhány
hónapig József Attilának is.
Boldog vagyok, hogy láttam ezt a népet
kinyílni rom-hegyek csúcsán gyopáros
szívóssággal még rosszkedvünk telén is.
Boldog vagyok, hogy tanúja lehettem
annak a történelmi mozdulatnak,
mely azokat próbálta felemelni,
kiket porig alázott s megtiport a
századokon átcsörtető szegénység.
A háborúk, gazságok ellenére
nem szégyellem, hogy a huszadik század
költője voltam, amikor e földön
korántsem volt lángoszlop már a dalnok,
legföljebb rőzsetűz a melegedni
vágyó didergők millióinak
szolgálatában – ám sok köszönet
nem volt ezért azok között, akiknek
fárasztó volt a szent fa pengetése,
ezért gyújtóssá felaprítva önnön
pecsenyéjüket sütve eltüzelték.
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Ki mondja meg, hogy kell-e rőzseláng ott,
hol hulladékot égetnek a pusztán?
Ki mondja meg, hogy mit tehet a költő
egy kiszámíthatatlan ezredévnek
legelején, hisz végét járja minden,
amiért érdemes volt verset írni!
Ki mondja meg, lesz-e porig lehajló
mozdulata még a történelemnek?
(2000)
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ZSÁKUTCA
Boldog lehetsz, ha benne lakhatsz,
forgalma gyér – s nem átmenő,
ott reggel-este nyugodalmas
ritmust kopog az utcakő,
ott kiülhetsz a ház elé, hisz
zaj, benzingőz nem háborít.
A zsákutca a csend felé visz,
nem ismer száguldó kocsit,
nem ismer durva törtetést, se
sietséget, mely végtelen
úton igyekvők önveszélye,
s korai, gyors halált terem,
nem ismer bősz patáliákat,
fenyegető menetelést,
se lázongó felvonulást, csak
sétát, mely megbékélni készt.
Az útamon hatvanhat éve
hajt a haladás ingere,
pedig hozzám is már a béke,
a halk zsákutca illene,
de éltetőm a régi reflex:
a folytonos rugaszkodás,
ezért számomra veszedelmes,
amitől boldog lenne más.
(2003)
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TARJÁNIG URBINÓN ÁT

Czinke Ferenc halálára

A nagyrozvágyi Meszeske tanyáról
Tarjánig Urbinón át vitt az út,
Kuopiót s Pácint sem elkerülve,
mind csöndesebb tihanyi pihenőkkel.
Mediterrán egek kevély azúrját
dézsmáltad meg, hogy feldúsítsd a dűlők
tétova és szánalmas szilvakékjét
a keréknyommal kanyargó fasorban.
Bodzák, akácok poros lombja hívta
segítségül a messzi finn fenyőket,
hogy örökzöld lehessen a reménység
a rég megőszült szőke Tisza mentén.
Most leszálltál egy színtelen világba,
ahol az árnyak impresszionistán
elmosódó alakban kavarognak
a nemlét mindig naptalan mezőin.
De színeket, vonalakat feledtél
a felvilágban, hogy a fénytelenség
s formátlanság lentről felszínre törvén
ne itt lelhessen végleges hazára.
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REMEMBER 1944

Sós László grafikusművésznek

A szégyenérzet emberre utal még –
piruló arc ördögi nem lehet.
A baj ott kezdődik, ahol az ember
– saját rémtetteivel szembesülve –
olyanfajta egykedvűséget érez,
amilyet jóllakott ragadozó a
felfalt aprójószág csontváza mellett.
Te – társaddal – sosem félsz felidézni
a szépség eszköztárával a rútat,
elénk úgy tárva minden borzadályt (mit
dicső nemünk megtett s megtenni készül
pirulás nélkül és nemcsak parancsra),
hogy visszarendít emberré a látvány
mindannyiunkat, s újra megtanuljuk
a szégyenkezés tisztító hatalmú
s vadak fölé emelő tudományát.
Hát fel ne hagyj az emlékeztetéssel!
S jövő gazságainknak vágj elébe,
vonalak vesszejével ütlegelvén
s színek kiáltásával zabolázván
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a rosszcsont emberi nemet, hogy végre
eszére térjen!
		
Érjük egyszer el, hogy
ne csak az újra meglelt szégyenérzet
emeljen vissza emberré fogyasztógépek szintjére süllyedt milliókat,
hanem az, hogy zsigerből sem cselekszik
senki olyat, amit szégyelni kell majd.
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A FOSZTÓKÉPZŐK BALLADÁJA
Az élcsapat vad és merész:
gátlástalan, fékezhetetlen,
jellemtelen, arcátlan és
tudatlan, elvtelen is egyben,
nem illik rá, hogy élhetetlen,
s az végképp nem, hogy gáncstalan,
nincs benne szív, nincs benne szellem,
csak szellet, mely bélben fogan.
Kenyere lett a tettetés:
eljátssza buzgón, ami ellen
lázadni késztette az ész
még kilencszázkilencvenegyben.
Úgy ámít, hogy szeme se rebben,
akkor is, ha igaza van…
Nincs benne szív, nincs benne szellem,
csak szellet, mely bélben fogan.
Hadrendbe állt a gyülevész
csikócsapat és most kegyetlen
sodrású, vak vágtára kész
a holtra hajszolt ménes ellen,
nem enged át egy szál füvet sem:
mohósága határtalan –
nincs benne szív, nincs benne szellem,
csak szellet, mely bélben fogan.
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Herceg, bízzunk-e bősz seregben,
hogy vesztébe is így rohan –
nincs benne szív, nincs benne szellem,
csak szellet, mely bélben fogan.
(2001)
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ELVTÁRSI KÉRÉS
„Ti, kik úgy fölfuvalkodátok,
Tudjátok-e, mik vagytok ti?
Az apró napi események
Mulandó pásztortüzei.”
(Petőfi: A magyar politikusokhoz)
Nem kérek többet, istenemre,
csak azt, hogy békén hagyjatok –
nem hallgat rátok már szivem se,
bár most is baloldalt dobog.
Sütitek zsíros pecsenyétek
szegények vézna rőzselángján,
s nekik lassan alig jut étek.
Ha megkínálnátok – kihánynám.
Ahogy harsogtatok nevükben:
megbabonázott engem is.
Nem a dal, mely még cseng fülünkben,
hanem a dalnok volt hamis.
Kiálltam veletek a gátra,
s otthagytatok az ár vonultán.
Már nincs a földnek az a pártja,
melynek ügyét vállalni tudnám.
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Rátok szavazok ezután is –
más választásom mi maradhat?
A jég – ha rá volt eszmetárs visz –
elvszerűbben törik alattad.
Énrám hiába vár emelvény:
fórumokon nem verselek.
Hitelemet kockára tenném,
ha mutatkoznék veletek.
Réz mellett a pléh is vöröslő –
ki látja, hogy csalóka máz az?
Csaló tehát, csaló a költő,
aki politikust feláraz.
Nem kérek többet, istenemre,
csak azt, hogy békén hagyjatok –
nem hallgat rátok már szivem se,
bár most is baloldalt dobog.
(2004)
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A NÉGYES MŰÚTON

Illanicz Zsininek

Mikor a gépkocsi Pilisen átsuhant,
megjegyeztem, hogy itt jöttem világra én.
És akkor az olasz, ki velem utazott
(költő amúgy, neves, hazája ékszere)
így szólt: „Szálljunk ki és a földet, mely nekem
e perctől fogva szent, csókoljuk meg.” Szaván
kacagtam egy nagyot, tudván: minden olasz
ripacs kicsit – s ez ott jól áll mindenkinek.
Ám Róma gyermeke nem tréfált itt se, hol
minden emelkedett érzés gúny tárgya már,
kiszállt a kocsiból – s valóban lehajolt
a járdaszegletig, csókkal illetve azt.
S rájöttem hirtelen: nem nékem hízeleg!
Mindenütt szent a föld, amely ilyen-olyan
dalnokot megterem, hisz a költői szó
az Istennel kapocs, így minden hely, ahol
e szó testté leszen, kis reléállomás
az ég s a föld között.
Hálás vagyok, Pilis,
neked, nem létemért, hanem a szerepért,
amely rád osztatott miattam.
Magam is
lehajoltam tehát – s az ajkam földet ért.
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CEGLÉDI EMLÉK
Elvesztettem az osztály pénzét,
én, az osztály pénztárosa –
néhány forint volt. Ámde nékem
ennyi pénzem sem volt soha.
Szorongva mentem iskolába
s pirulva, mint aki lopott,
gyanakvó, szűk ablakaikkal
végigmértek a házsorok.
Az osztályban elült a lárma,
mikor – kezében kis notesz –
belépett Arató tanár úr
s intett: jelentsen a hetes.
„Tanár úr!” – szöktem talpra gyorsan,
felém fordultak a fejek,
kolomp-rozsdásan szólt a hangom:
„Az osztály pénze elveszett.”
Kitárt szemek meghökkenése
ijedtséggel elegyedett,
együttérző s elutasító
volt egyszerre harminc gyerek,
de ott feszült a levegőben,
hogy majdnem elsírom magam,
s csak ennyit mondott a tanár úr:
„Máskor jobban vigyázz, fiam.”
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Most már tudom: e mondatával
döntött jövő sorsom felől,
mert ha tolvajt csupán szemével
kiált akkor – úgy is megöl,
megöli bennem, ami később
költővé tehetett, meg a
hitelt-érdemlés hiedelmét,
mi verseimet méri ma.
Köszönöm, Arató tanár úr,
hogy percig sem kételkedett
bennem, így hát gyerek maradtam,
naív, jóhiszemű gyerek,
aki sírásra görbülő száj
dacos présén sajtolja ki
szívéből mindazt, amit olykor
nagyon nehéz kimondani.
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CSIPASZ-NÁSZ A PÁZSITON
A Rétes-csárda táján
dűlőút vitt a széles
kukoricáson át a nyárfasorba,
ahol a szép, sudár lány
felforrósult öléhez
fiúi ékemet remegve vonta.
S én szívéig hatolva
tettem őt magamévá,
összerobbant a testünk,
a Hold tüzelt felettünk –
tündöklésünkről visszahullt a fény rá.
A júniusi éjben
üdvözítő, csodás pokolba léptem.
S azóta ott vagyok honn:
e gyönyörű gyehenna
sáncai közt, hol kín lappang a kéjben.
De istenemre mondom:
elhagyom édenem, ha
ölelő kedvem fogyatkozni érzem.
Nem úszhatom meg én sem
a tényleges halálnál
szomorúbb végzetet, mely
ridegebb sírba vermel,
mint a gödör, mely legvégül reám vár.
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Szánakozás keserve
sújtja, ki gyönge már a szerelemre.
Szívem akkor se csügged,
hisz még erős a vágyam,
hogy a szerelmet holtig énekeljem.
Ki sokszor szégyenül meg
harcban, munkában, ágyban:
tűzre vetné lírám legszívesebben –
gáncsok gyötörtek engem,
de sosem oly kudarcok,
miktől a férfi nem lesz
legyőzött hős, csak vesztes,
még büszkén bukni sem remélve sanszot.
Nem érhet ez a szégyen –
szerelmek éltető emléke védjen.
Bolyongok álmomban Monorierdőn,
mert csillagragyogás van
ott most is még a füvekben s a fákban.
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A HIÁNY KALODÁJA
A közelséged égetett,
felforrt a víz a Balatonban,
aztán eljött az „ég veled” –
s megjött a tél utána nyomban:
közénk befagyott messzeség
víztükre állt (föl most sem olvad),
az út mentén a jegenyék
jégoszlopokként sorakoztak.
Kit szerettem? Ki tudja már?
Téged? Vagy azt a szép vidéket?
Tőled szépült meg az a táj?
Vagy az varázsolt szépre téged?
Ha véletlenül Pest-Budán
kerülsz elém: nincsen varázslat,
jánosbogár-fény, itt talán
a neonok közt meg se látlak,
ott kellettél, szédült mezőn,
szerény sugarad lángolás volt,
de ijedten, védekezőn
szájad elé kaptad a távolt.
S negyvenkét éve szomjazom
megtagadott csókod, miközben
mások csókjával ajkamon
szénné naponta pörkölődtem,
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ám mindig, mindenütt jelen
voltál, te máig csókolatlan,
mivel nem lettél kedvesem:
hű a hiányodhoz maradtam.
Emléked rosszallón kísért:
csöpp áfonya tengernyi mézben,
mert arra már, hogy visszakérd,
amit nem adtál – nincs remény sem.
(2002)
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CSILLAGKÖVETŐ
Ilona nékem egy leány volt
a sok közül – én néki minden.
Könnyes szívvel gyönyörködött a
más nőkhöz írt szonettjeimben.
Nem kívánt ő éntőlem semmit,
csak azt, hogy mindene lehessek,
ezzel szemben még álmában se
képzelte magát mindenemnek.
Megbújt némán az űr zsebében,
egy negyedik dimenzióban,
időn és téren túl dobolt a
szíve, sehol se hallhatóan.
Istenem, bárcsak eltalálnék
meteorok közt támolyogva
csillagkövető utam végén
a sosemvolt dimenzióba!
Ám a Föld immár egyre jobban
mágnesez érdes talajához,
két asszony is lesz, ki lefogja
szemem, mikor napom leáldoz.
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A harmadik a Mindenségen
kívül szemléli, hogy amit nem
adtam neki: mindenkié lesz
más nőkhöz írt szonettjeimben.
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THAIS
Kizárt dolog, hogy ő az. A küllem azonos bár:
az arc, a szem, a száj és a hercegnői termet,
melynek ringása láttán a férfigerjedelmek
izzóbbra bíborodtak a vörhenyes pokolnál.
De eltűnt a kihívás a diadalmas arcról,
vonásai – amelyek jégmáz mögül ragyogva
késztettek nyúlszívűt is merész csatára – most a
megadás mosolyával mondanak le a harcról.
És kihunyt a halálos ítélet a szemekben.
Fejek sűrűn potyogtak, mikor szemével intett,
de már létezni buzdít a végzetes tekintet:
nem vér folyója zúdul – forrás fakad, ha rebben.
S a száj, amely piroslón kínálta csókja mérgét
a megszédült, gyanútlan, sóvárgó férfinépnek,
a gyehenna tüzének hevével már nem éget,
de fellobogva éltet, kandallók lángjaként ég.
És termete, a ringó, amelynek ritmusára
az ész is táncra perdült, de nem lazsált a szív sem,
most képes meghajolni alázat szabta ívben,
tudván: e mozdulatnak önfeladás az ára.
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Nincs semmi kétség: ő az. Külleme azonos bár
annak a küllemével, ki uralkodni termett,
de trónfosztottja immár a zsarnok szerelemnek:
nem kér a hódolatból. Akkor boldog, ha szolgál.
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ÁDÁM RONDÓJA
Csonka vagyok, ha nincs velem,
s ha megjön, ép leszek megint.
Hiánya: hézag testemen –
csonka vagyok, ha nincs velem.
A mellkasban van jó helyen
az oldalborda, sose kint.
Csonka vagyok, ha nincs velem,
s ha megjön, ép leszek megint.
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PAOLO VALLOMÁSA
A POKOL MÁSODIK KÖRÉBEN
Francesca, kedves, itt is jó veled,
bár őrült örvény hurcol körbe minket
(így bűnhődnek szegény szerelmesek,
kiket a földön vétkes vágy hevített),
de akárhogyan is rendeltetett –
jobban maga az Isten sem segíthet,
legyenek áldottak a kötelek:
egybegúzsozzák pörgő testeinket.
Velem maradsz örökre – ez a lényeg.
Mélyén a pokol második körének
vagy fönn a mennyben – mindegy már nekem.
Ördögi lárma, angyali karének
hangozzék bár – nászdal kettőnk fülének,
kárhozatom veled lett édenem.
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A HATTYÚDAL HALÁLA
A Nagy Hattyúdal elmarad. A jobb rész
nem halt ki még belőlem, ám az élet
pénzbedobással működik, akárcsak
a parkolóórák a járdaszélen.
Érméket hát naponta kell szerezni,
hogy el ne szállíthassa holmi tréler
a két – panelből tákolt – menedéket,
amelyekben asszonyaim vacognak.
Így fest szánalmas önfeláldozásom:
cikkeket préselek pórusaimból,
harmóniákkal ingerlem az éter
örökérvényű disszonanciáját
és kilométert habzsolok ezerszám,
hogy – messzi falvakban – megaszalódott
vidékiségemet kilóra mérjem
gáláns, tékozló garasoskodóknak,
míg Dante művét por lepi a polcon –
levenni sincs időm, nemhogy magyarrá
erőszakolni súlyos tercináit.
Eddig se vártam senkitől se hálát –
mással adós a kedves és a hitves:
azzal, hogy elfogadjon, amilyennek
kifaragtak a fejsze-élességű
évek, gyújtóssá aprítván a lelkem.
Szálkát bőrükbe nem böknék – és mégis
érdességemtől szisszen mind a kettő.
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Ha majd göcsörtök, gyalulatlanságok
horzsolását simítássá igézik:
értelmet adnak végső éveimnek,
melyek bensőmben gyűrűznek, akár a
tó felszíne, ha sziklát vetsz a vízbe.
Egész medremben megrendülve akkor
szédültre ringatom a hattyú-csordát
s daluk haláláért könnyet se ejtek.
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Markovics Ferenc felvétele

A Ködsirató (2010)
című kötetből

NYÁREGYHÁZA, 1944
Csak mi tudnánk elmondani
mindazt, mi sorsunkból tanulság,
Kiss Miklós, Vecserek Lali,
játéknak néztünk minden puskát.
Hasaltunk rezzenetlenül
a vén harangláb tornya mellett,
félméteres paréj közül
figyeltük, ahogy menetelnek
Dános felé a katonák:
szájukon vérként buggyanó dal,
telítve minden hátizsák
öt kontinensnyi fájdalommal.
De ezt nem láttuk. A sereg
tetszett nekünk, a mars, a gúnya,
orosz vagy német? Egyre ment,
katona volt – lestük kigyúlva!
S mi is játszottunk háborút,
s bár valódi bombák potyogtak:
nekünk a háború, fiúk,
csupán izgalmas rumli volt csak.
Egyenruhák előjelét
nem tisztázta – keverte bennünk
iskolakönyv és szentbeszéd,
s ez most is mérgezi a lelkünk,
amelyben légiriadók
nem tettek oly istentelen kárt,
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mint az, hogy generációnk
felnőtté hét-nyolc évesen vált.
Kiss Miklós, Vecserek Lali,
játéknak néztünk minden puskát,
csak mi tudnánk elmondani
mindazt, mi sorsunkból tanulság:
valami mégis kell legyen
a mámortalan győzelemben,
hogy dübörgőn s hant-csöndesen
gyúrt emberré titeket, engem.
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DÍSZTÁVIRAT PILISRE
2005. SZEPTEMBER 18-ÁN
„Én alulírott Nemes Pest Vármegyében, Pilis nevű heliségnek Örökös Földes Ura meggondoltam
és tudtára adom mindenkinek, az kiknek illik,
hogy a jelen való Jobbágyoknak többekkel együtt
valakiknek tetszik, említett Puszta Helysigemet
szabadon megszállani és felépíteni egész határának mindennémű jövedelmével, haszon vételivel
engettem.”
(Báró Beleznai János, 1722)
Megszállani és felépíteni
a pusztává lett országrészt – e cél volt
a labanccá lett báró mozgatója,
midőn egünkről eltűnt már a félhold,
kuruc, labanc vesztes volt egyaránt
a nemrég még ozmán tarolta honban,
hol csak szelek futkostak fel s alá
fáktól, falaktól nem háborgatottan.
És jöttek Ürményből szántóvetők
perzselt ugarba életet lehelni,
s hintették szorgalmuk gyöngyét a földbe,
melyből e mag reményt csirázva kelt ki,
családok jöttek Nyitra vármegyéből
megölt s elhurcolt jobbágyok helyére,
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s nem bánta a rátarti Magyarország,
hogy számos hű fiának szláv a vére.
Így lett a tájék termő és virágzó,
Tápió, Gerje vértől már nem áradt,
friss szellő érkezett a Strázsahegyről
köszönteni kizöldült Dolinákat,
és lettek tisztes tótocskák magyarrá
e környéket szépítve, népesítve,
s váltak méltóvá arra, hogy a csüggedt
százezreket példájuk lelkesítse,
a jövendőt szolgálja ezután is
szülőfalum, mely mától kezdve város!
Ha megérhette volna ezt, kuruccá
változna vissza Beleznai János.
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NOSZTALGIA
Monor-telep, Monor-telep,
gyakorta láttál engemet:
csúszkáltam – kerge kislegény –
a Kistó befagyott vizén,
segédmunkásnak nyáron elszegődtünk Fónyad Lécsivel,
s amit a Maggyár fizetett,
abból üdültünk egy hetet.
Varga Panni a telepen
lakott, ő volt a partnerem
a kultúrotthon színpadán –
nem hederített ott se rám.
Kántor lettem Szentjóbinál
a kistemplomban – s hol ma már
a zsoltáros harmónia?
Zsivajba kellett fúlnia.
Arra mentünk Vasad felé,
Csévharaszt és Brügecs felé,
álmok makadámútja vitt
virágzó akácosokig.
Monor-telep, Monor-telep –
simogat az emlékezet…
És bár a Kistó kiapadt:
lelkem egy része ott maradt.
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KÉRDÉSEK A TANÁR ÚRHOZ

Kodály Zoltán emlékezetére

Kinek az udvarát szántsam fel én, hogy
belévethessem hazám búbaját? S ha
ekét ragadni volna is elég ok:
megvan-e még a szántás tudománya?
Sehol a császár, nincs szántóvető sem,
kinek még ismerős az eke szarva,
s ki úgy dalol nehéz munkája közben,
ahogy valamikor az öregapja.
Ki vette el dalos kedvét e népnek?
Ki tette, hogy elnémult benne minden,
mi arra volt jó, hogy aszályos évek
vihar előtti csendjén átsegítsen?
S most mire jó a harsány hangok árja?
Hogy halk harmóniánk ne bátorodjék?
Hogy süket is legyen a némaságba
beletörődött, elszontyolodott nép?
Felelj, Tanár Úr! Szólj ránk újra bölcsen,
nem mindegy, hogy mi veri fel a csendet,
a lélek csendjét, mely az ősidőkben
utat nyitott sosem volt zengzeteknek,
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hisz tőlük zendült emberré az ember,
s ha dallam vértezi, az is maradhat!
Ám akinek a szíve süketen ver:
mit kezdhet azzal bármiféle hangzat?
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ALLEGRO BARBARO

Gyóni Ilonának

Dübörgő, súlyos sziklaomlás
akkordok zuhognak az útra,
amelyen vándorol a népem,
hátán évezredek batyúja,
rátartiság s kicsinyhitűség
terpeszkedik a nyűtt batyúban,
nincs benne lágy kenyér, se szőlő,
s ha mégis van, csak savanyú van…
Viszi nehéz mássága terhét
át két gyanakvó kontinensen,
hol népeket nyilaz halomra,
hol meg nem ölne egy legyet sem,
vonult gyalog, lovon, szekéren,
robog ma gépkocsin az árva,
lépésben és ámokfutással
jutna a tej s a méz honába,
a telt fogású hangzatoknak
ostinatói erőteljes
lüktetéssel megostorozzák –
a Nagy Zenész ma sem kegyelmez!
Szigorú disszonanciákkal
torol hazug harmóniákat,
öt kontinensen adva hangot
az ötfokúság igazának,
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kérlelhetetlen ritmusokkal
s valami barbár ősiséggel
ösztökél megszenvedni mindent,
amit a jövendő igényel.
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VESPASIANO DA BISTICCI
FIRENZEI KÖNYVÁRUS
FELJEGYZÉSEIBŐL
Violaköpenyben, tetszetős külsővel
betoppant boltomba Giano Pannonio,
megismertem nyomban, mert a külleméről
nem is egy leírást volt olvasni módom.
Padovából jött és Ficinót kereste,
s igen meglepődött, mikor ráköszöntem:
„Isten hozta, ifjú, boldog Magyarország
nyíltszívű szülötte, kerüljön hát beljebb!”
„Ó, hát tudnak rólam s távoli hazámról?” –
mondta megindultan s látható örömmel,
majd elborult kedves arca, csöndesebbre
fogta Toscanánk szép nyelvén szőtt beszédét:
„Hazahív nagybátyám, Vitéz János püspök,
írja, hogy királyi fenség, koronás fő
lett Hunyadi János kisebbik fiából,
s nemes szándokához kiművelt emberfők
sokasága volna hathatós segítség.
Elviszek hát néki minden bölcsességet,
mit a nagy Guarino vermelt a fejembe
Ferrarában egykor, s mit gyarapítottak
mások, városában Sant’ Antoniónak.
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Segítek legyőzni az ostoba dölyföt,
mely öntökélyének balga tévhitétől
késztet ittasulni minden honfit otthon,
rációra vakká téve az eszest is.
Magát kétségektől serkentetni fázik,
szittya önteltséggel szamár módra szenved,
indulatból mondja ki szentenciáit,
sosem ébred rá, hogy okosabb, ha enged.”
Ennyit szólt s elindult. Violaszín, lenge
köpenyét a friss szél szárnyként emelgette.
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BEATA UNGHERIA

Varga Imrének, a nyolcvanötödikre

„Oh beata Ungheria, se non si lascia
più malmenare!”
(Dante: Paradiso, XIX.)
„Oh, boldog Magyarország! Megvezetni
ne hagyja már magát!” – ezt írta régen
a firenzei dalnok, több ezernyi
világféltő verssor kíséretében,
egy másik nép sorsa felett borongott,
mely Károly Róbertet uralta éppen.
Hazánk fellélegzett. Mondhatni: boldog
volt e viszályoktól borzolt, vad ország,
hol gyarapodni is esély adódott.
Ám a költő okkal féltette sorsát
örömidőben is e könnyüszerrel
megvezethető népnek, mely bolondját
járatta önmagával is, nem egyszer,
vesztett – nyerő helyzetben is – mivel nem
tudott mit kezdeni a győzelemmel.
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Te vésőt fogtál természete ellen,
mert hajoltában is mellverve dölyföl
s múltjával váltig engesztelhetetlen.
Hát tükröt tartottál eléje kőből,
bronzból, acélból, hogy vállalja arcát
s múltja szerint dolgozza a jövőt föl.
Medálod minden seb, mit büszke harc ád,
hisz boldog az, kinek tusákban szerzett
stigmák jelentik élete jutalmát,
akár hiszi, akár nem a keresztet.
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NEM JŐ VERGILIUS

A hetvenéves Alföldy Jenőnek

Mi jóval túl az életút felén
jutottunk el a hírhedt vad vadonba,
végére érni – nékünk – nincs remény.
Időnk lejár. Itt végezzük. Goromba
igazság ez – és attól mit se tompul,
hogy az sem érzi át, aki kimondja.
Nem tudjuk meg, mi van a vadonon túl,
párduc, oroszlán s nőstényfarkas állja
utunkat – és helyéről egy se mozdul.
S nem jő Vergilius, kinek tanácsa
kerülő útra téríthetne innét –
beleunt rég a kalauzolásba.
De lelkünk mélyén pislákon a hit még,
hogy Beatrice létezik! Csak éppen
elérhetetlenné emelte szintjét.
Belátjuk már: nincs arra csöpp esély sem,
hogy közelébe juthatunk, de – azzal
hogy hisszük létezését – eltökélten
állunk halálig, szemben a vadakkal.
(1999)
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LEHET, ŐRÜLTSÉG VOLT

Simon Lajos halálára

„Még annak is, aki a fennálló politikai rendszerrel
nem ért egyet, világosan látnia kell, hogy a Szovjetunió politikai súlya, katonai ereje és egy bizonyos államrendszer mellett való elkötelezettsége olyan egyértelmű. Magyarország helyzetét és politikáját meghatározó tény, hogy nemzeti öngyilkosságra szólít fel az,
aki ennek a semmibevevésére akar rábírni bárkit is.”
(Bibó István)
Ötvenhat októberében
te Győrben lengetted a címere-fosztott zászlót,
én meg Monoron, tőled mintegy másfélszáz
kilométernyire, de összelobogó hittel.
Akkor még nem is tudtunk egymásról.
Aztán, amikor felhangzott a vizslatankok
fenyegető morgása a szántóföldeken
s a mezők békessége
ebektől űzött apróvadak ijedelmével
iramodott a végtelenség kilátástalanságába:
azonos irányba futottunk mind a ketten
– te nyugatról, én pedig délkeletről –,
hogy meglapulhassunk „a kétmilliós
város morajló rengetegében”.
Nem bújtunk ki a vacogó haza bőréből –
a szívéhez szaladtunk, szívmeleget remélve.
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Lehet, őrültség volt itthon maradni
egy fűtetlen, kilyukadt falú ország
kicsit-nagyot didergető fagyában
s az „eltiport szabadság” tehetetlen
siratása helyett éledve élni
a munka szabadságával, s bár hajladozva,
de zokszó nélkül gyűjteni a rőzsét.
Ám lehajolni más, mint meghajolni.
Ha rőzsét gyűjtesz, krumpliföldet kapálsz, vagy
porig alázott páriához hajolsz le –
szent a te görnyedésed.
Lehajlás és meghajlás közt a távot
nemcsak igekötők különbözősége méri,
hanem valamiféle atavisztikus,
de évezredek óta leállíthatatlan
jelzés a gerincben.
Barátom, ha felhők fölé jutottál:
ültessen baljára az Isten.
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ATTILA-IDÉZŐ

Dr. Szilágyi Tibornak

Attila, jaj, a véget elsietted,
behódoltál a roppant űrhidegnek.
A semmi ágán vacogott szived
s megdermedt, mint a meteorkövek.
S a csillagok jeges közönnyel nézték
testvérük – szíved – megsemmisülését.
Pedig a forró szív most kéne éppen,
hideg csillagok múló éjjelében,
mert szíved szerint képzeljük a rendet,
másként képzelni sírodból se engedd!
Attila, régen írtam ezt, a szíved
szerinti rend igézetében égve,
s bizton remélve azt, hogy egyszer eljön.
Már híre-hamva sincs. A tőke tátott
sárga szája lehel ki újra párás
büdösség-felhőt – s nem csupán kis, búvó
országokra, de mennyre és pokolra
egyaránt már. Péter az üdv honának
bejáratánál titkon kapupénzt szed
s talán még a Sátánt is bebocsátja,
ha az kibélelt erszényt nyom kezébe.
Csak túlélésre játszanak az égi
hatalmak is, mit sem törődve azzal,
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hogy szolgáik itt lenn templom-hajókat
tesznek kalózhajókká, teret adva
bennük odaadást, hitet kifosztó
alkalmi igehirdetők szavának,
míg künn, lépésnyire a templomoktól
hálnak az utcán. Ügynök és szövőlány
átlépked rajtuk, mert ha késve érnek
kisemmizésük színhelyére, akkor
hamar utcára kerülhetnek ők is.
Attila, jól tudom, hogy a szabadság
szüli a rendet, ám milyen szabadság
az, amely szép, komoly fiát kicsit sem
engedi játszani? Milyen szabadság
az, melyben még a semmi ága is jobb
szállás a szívnek, mint dühödt ököllel
s féltéglával vert mellkas? A szabadság
szép gyermekét, a rendet, mondd, miért nem
kezénél fogva vezeti, ha sétál?
Miért pórázon húzza, mint kutyát? Nem
vállalja már? Vagy kitagadta régen?
Attila, válaszolj! Engedd remélnem,
hogy a szabadság mégsem pusztulást hoz,
mert visszatalál régi önmagához,
s nem egykedvűen néz le ránk a csillag,
elrendezhetjük közös dolgainkat
heverve egymáson s úgy nyomva-fogva
egymást, akár egy halom hasított fa.
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NEMZETI LEGELŐ
Hamis hangú bádogkolomp
után kis nyáj fele tolong,
már terelő puli se kell,
a kolompszó az Égi Jel:
mint Mózes a lángoszlopot
követik bódult állatok,
úgy követi mindegyikük
a megkergült vezérürüt,
hogy vakhite a kényszere.
Csörtet önként a semmibe.
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TELEGRÁF TANDORINAK
Itt összecsinálhatod magad,
de vissza nem – írtad egyszer
Vas Pista vízöblítéses illemhelyének
meszelt falára.
Szellemes mondat,
ugyanakkor súlyos
az igazsága.
Összekuszált népet
nincs, aki visszakuszálna.
S ha lesz is, csak nagysokára.
Ám abban bízhatunk, Dezső,
hogy az összezavarodott verebek
végül visszatalálnak
a fákra.
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POÈTES ENGAGÉS

Kaiser Lászlónak

Elkötelezett voltam mindig –
de lekötelezett soha!
Így pontos ez. Kikezdhetetlen
az igekötők igaza.
Az elvhűség fontos dolog, de
a pontosság még fontosabb.
Akkor is vallod elvedet, ha
belédfojtja az igazad?
S mi van, amikor elvbarátod
csúfolja meg az elvedet?
Az elvszerűség kényszerében
kimondható a rettenet?
Más-más elvek mentén vagyunk mi
elkötelezettek, tudom,
de egyikünk sem azt cselekszi,
amit elvár a hatalom,
hanem teszi, amire elszánt
hite, igazságérzete
kötelezi, még akkor is, ha
saját brancsának árt vele.
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SOIXANTE-DIX

Köves Jóskának,
de Farkas Laci és Nyári Jani is értsen belőle.
Egy még alig pirosló virradatban
fényes delet s szép napnyugtát remélve
indultunk többen egy irányba hajdan,
együtt – de nem mindig egyszerre lépve.
Ifjonti kedvünk felcsapott az égre
s viharfelhő-csordákat oszlatott,
hogy csillapíttassék a fénynek éhe –
ne födjön semmi napot, csillagot.
Az úton meg-megtorpantunk ezerszer,
elidőztünk toronyházban, tanyán,
kiszámítottuk bódult értelemmel:
hány findzsa fér el sorsunk asztalán?
Megbújt bennünk gavallér és vagány,
kufár, költő, nyárspolgár és rebellis,
arra percig se gondoltunk talán,
hogy a kaszás minket is egyszer elvisz.
Ha takarékon pislákol az ember,
az élet akkor fabatkát sem ér,
kifoszt a sors, mielőtt sírba vermel,
könyörtelenül mindent visszakér,

— 538 —

gaz és igaz – mind csak hozomra él
s bolond, ha hitelét ki nem meríti,
minden findzsát, mi asztalodra fér,
emelj magasra és fenékig idd ki!

— 539 —

VÉGÁLLOMÁSIG VIDD A LELKEDET

Hegedűs Valér zongoraművésznek – a hatvanadikra
Miért szálljon ki Hatvannál, aki
Tarjánig megváltotta helyjegyét?
Ülj vissza hát – ez csak a feleút.
Még hívogat a sejlő messzeség.
Továbbrobog a gyors, az utasok
mind fáradtabban ülnek helyükön,
egyszál-sokan, tömeges egyedül,
zsúfolt kupékban is külön-külön.
Ne tűrd soká. Mi lelkedből kizeng:
legyen sokakat egybeölelő,
csupán olyankor tündöklő a csend,
ha fényes hangzat múltán áll elő.
Végállomásig vidd a lelkedet,
a teljes útra tárolt muzsikát
ne vond meg attól félúton, kinek
sorsát kisiklatná a némaság,
élj százhúsz évig, hogy legyen időd
úrrá lenni e némaság felett!
És egyre több lesz akkor majd, ki a
veled futó vonatra vált jegyet.
(2007)
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VIVACEFUNEBRE
1.
Fiam születésnapjára
A negyven még rablóban sem temérdek –
évben meg semmiség. Van hát remény,
hogy majd a bűvös százat is megéred,
ha nem csüggedsz el rosszkedvünk telén,
rád még köszönthet új tavasz, ha egyszer
magához tér e gőg-tüzelte nép,
s a jövendőnek illő tisztelettel
arcát mutatja, nem az ülepét,
ha végre józanul ráébred arra,
hogy egy nemzetnél sem alávalóbb,
de – fájdalom – különb se… s kikacagja
azt, aki szittya gőzzel háborog.
Kívánom, érd meg azt a társadalmat,
amelynek nincs ma még pontos neve!
S ha majd nem kell szégyellned,
hogy magyar vagy:
hazád lesz őseid táborhelye.
(2007)
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2.
Unokaöcsém halálára
Szerettél az Alpokba menni,
mikor a fáradtság legyőzött,
mert ott fenn mindig volt szemernyi
esély magaddal is törődnöd.
Tudtad: a hegy megmászhatatlan,
de felmentél több mint feléig,
hová – fürdőzve sugarakban –
már-már a csúcs is odafénylik.
Eztán a boldogság gyopárát
keresd az égi havasokban
s ne tépd le, ha meg is találnád,
csak üzend meg nekünk, hogy ott van.
(2010)
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A BÜDÖS FRANCBA

Körmendi Ivánnak

Modorod pokróc, s bőszít az is olykor,
hogy sosem tudod befogni a szád,
tüskés szavú pletykás vénasszonyoktól
tanultál piaci retorikát,
mások előtt lejáratsz, maradéka
tekintélyemnek gyorsan foszlik el,
mivel tépázod azt. S nem néha-néha,
hanem naponta többször is, ha kell.
Hülyére iszod magad lebujokban,
botrányosan viselkedsz mindenütt,
az értelem csöpp lángja is kilobban
benned, ha rácsorgatsz kommersz „nedűt”.
Ám furcsamód a szívem megmelegszik,
ha hívásodtól cseng a telefon,
szférák tompult zenéjével vetekszik,
ha dohánymarta hangod hallhatom,
mert jól tudom, hogy minden rongy alakra
a kocsmaasztalt ráborítanád,
hogyha az én tisztességembe marna
s nyálat rám köpve vigyorogna rád,
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lepcses pofádat akkor nagyra tárnád
s úgy küldenéd a büdös francba el,
ahogy nálunk, Angyalföldön csinálják,
ha a becsület ilyet követel.
Most hetvenéves lettél, vén vagány. S ha
kicsit vigyázol, még több is lehetsz,
élj hát soká, hogy működjön továbbra
is éltetőnk: az ugratás, a hecc.
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ÁMOR JÁTSZMÁI

Kuller Józsinak

A lányok ostromát soká ne álljad:
add meg magad – s tiéd a diadal!
Kinek szándéka bevenni a várad:
érezze, hogy papírmasé a fal,
ügyelj, nehogy a túlzott ellenállás
a kedvét szegje s feladja, amit
te rég akarsz. Hidd el, ő sem kiván mást:
rádkényszeríteni szándékaid.
Mikor a férfi vesztőjére pillant:
győztes kudarca minden mást leáraz,
nem fontos már siker, szerencse, hír, rang,
ha kínra kéj, marásra csók a válasz –
csókolj tehát, amíg vérbő az ajkad!
S amíg van kit! Elhiheted nekem:
Ámor játszmáiban hoppon maradhat,
ki triumfálni nem tud vesztesen.
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FAUST A SVÁB-HEGYEN
Kétezerhét decemberében
– tizennyolcadikán – a nap
oly tündöklőn, olyan merészen
záporozta a sugarat,
hogy a hegyen, a Normafánál
szinte lobbot vetett a hó,
éreztük: ez a ragyogás már
sosem lesz visszahozható.
Lesznek nyarak, sugarasabbak
s melengetőbbek biztosan,
de jól tudom: én boldogabbnak
sohasem érzem már magam,
mint ama téli délelőttön
sétálva, fönn a Sváb-hegyen,
hol győzve tűnt s jövő időkön
megmutatkozott a jelen,
a jelen, mely nem létezik, mert
múlt lesz egy villanás alatt,
de akkor ott, megállást színlelt
az örökmozgó pillanat,
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a kedvesem tekintetében
látszott időzni – torpanó,
majd illanó jelenésképpen
tűnt fel, mi örökkévaló.
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ROSSZ NAP
Ilyenkor démon költözik bele:
már az sem ő, ahogy megáll előttem,
a szokott módon – s mégse ismerősen,
idegen arca, hangja, mindene.
Érte bánkódom – és nem ellene,
mert jól tudom: nem boldog attól ő sem,
hogy szájából olyasmi is kiröppen,
amit máskor nagyon szégyellene.
Szenved magától – s szívem fáj miatta,
amit ma tesz, azt holnap virradatra
meg nem történtté tenné szívesen.
Ez a huszonnégy óra mit se dönt el,
mert már tudom, hogy akkor is csak ő kell,
amikor majd naponta lesz ilyen.
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ERKLÄRUNG
Ma még az sem kimél, akit testemmel óvok.
Ha bárki bántja őt – az bántásomra jó ok,
belém fúródnak a másoknak szánt nyilak
(s mindez a szüntelen kéznél-levés miatt).
Hamar megbánja majd, hogy igazságtalan volt,
kettőnk patyolatán ezúttal sem marad folt,
csak éppen rojtosul megint egy kicsikét –
szakadni nem szakad, de már korántsem ép.
Ma – mint már annyiszor – magam árvának érzem,
ilyenkor egy fakult emlék a menedékem,
egy lányra gondolok, aki – ha bármilyen
kedvében leltem is – mindig örült nekem,
nem volt egy rossz szava hozzám, pedig gyakorta
bántottam én is őt, voltam hiú, goromba,
ám akkor is csupán fénylő szeretetet
sugároztak felém a szép, sötét szemek.
Kúráljon hát a múlt. Jöjj emlék, élesedj ki!
Idézem azt a lányt. Ma nem tilthatja senki!
Hol az a Heine-vers? A sárgult oldalon
ma újra lobbanó, friss vággyal olvasom
a lángírást, amely az égbolton ragyog,
le nem törölhetik pusztító századok –
tündöklő vallomás, ajkam is csupa láng lesz,
ha most kimondalak megint:
SZERETLEK, ÁGNES!
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NYESZKA
„Akármiből teremtettek is lelkeink,
az övé és az enyém ugyanabból van.”
(Emily Brontë: Üvöltő szelek)
Gyerekek voltunk
még, amikor
elénkvirult egy
bodzabokor,
aláhevertünk
nyáralkonyon
s fellajstromoztuk
egymást nagyon…
Teltek az évek,
kit erre, kit
arra röpített
a sors-ladik,
révbe is értünk,
ki itt, ki ott,
másokkal voltunk
jók, boldogok,
találtunk társat
többször is, ám
hívek egymáshoz
voltunk csupán,
lehettem férj, s ő
akárki-né:
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ő az enyém volt
s én az övé,
bárkit megcsaltunk
akármikor,
ha fölsejlett a
bodzabokor –
mert ő vagyok. S ő
én, míg csak él.
Míg Nyáregyházán
üvölt a szél.
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MENNYBŐL AZ ANGYAL
Amikor karácsony előestéjén negyvenhét
– házasságban eltöltött – év után
egy keserű vádbeszéd záró akkordjaként
még a szabadságomat is visszaadtad volna:
megértettem, hogy a közel fél évszázad alatt
semmit sem értettél belőlem.
Ezért inkább megható,
hogy olyan alázattal, olyan
önfeladó szeretettel
szolgáltál ki engem évtizedeken át,
olyan magától értetődő buzgalommal
mentesítettél a köznapok
ihlet-ölő, csip-csup teendői alól,
mintha mindig is értettél volna.
S noha melletted szünet nélkül
rosszabbnak éreztem magam,
mint amilyen valójában vagyok,
a felismerés,
miszerint a teljes életed
anélkül áldoztad nékem,
hogy valaha is értetted volna az enyémet:
különös hálával telítette
színültig a szívem,
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amelyből egyébként a szeretet
sohasem fogyott ki.
S karácsonyi ajándékká fényezte
ünneprontó, fekete kedvedet.
(2009)
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DON GIOVANNI
– AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN
Nem volt emberséges dolog, belátom,
ahogy elbántam szegény Elvirával,
s nem kellett volna párbajban ledöfnöm
Annának apját, csak mert odatévedt,
ahol éppen a lányát ostromoltam.
Zerlina fejecskéjét elcsavarni
sem volt illő, pláne a kézfogóján.
S egyáltalán: láncolt lelkek körében
szabadon élni vétkes vakmerőség.
S habár pár pillanatra átrepültek
vétkem szárnyán egy más dimenzióba
(ahova mindig vágytak, ám a merszük
a szorongás fojtásában kihamvadt):
halált érdemlek, nincsen semmi kétség.
Ám azt ne várja senki, hogy a kővé
dermedt komptur szorításában azt is
megbánom, amit bűnnek – én – nem érzek.
Alázatos, erényes (értsd: unalmas)
üdvözültek közt nincsen semmi dolgom
(bár hízeleg, hogy megvetése alján
irigység zaccosul mindegyiküknek).
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Inkább a poklot vállalom, ahol nem
kényszerülök feladni önmagam, mert
a gyehenna tüze sem éget úgy, mint
maró lángja a lelkiismeretnek.
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A XXI. SZÁZAD KÖLTŐI
„Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!”
(Petőfi)
Már könnyelműen se – inkább sehogy.
A lant húrjai érintetlenek,
csupán „szent fáján” kopognak az ujjak
ritmustalanul, reménytelenül,
a saját fájdalmak és örömök
zendítésére sem alkalmasan.
Nem oly pusztában bujdosunk, mint hajdan
népével Mózes, mert mi berkeinket
tesszük művelhetetlen pusztasággá,
amelyből végleg nincsen már kiút.
Így a lángoszlop, melyet egykor „isten
külde” s mely mára gomba-formát öltött:
nem kivezet, hanem beűz a lélek
odvába – s az sivárabb, mint a puszta.
Előre hát? S hová előre? Tűzön
és vízen át a néppel – de hová?
Nem át a tűzön, ám bele a tűzbe,
amelyet oltani fogytán a víz, így
lassan már folyók medrében loboghat.
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Hamis próféták jönnek seregestül
s ma is Kánaánt hírelnek, holott
a tej s a méz immáron egyre több
ember számára lesz elérhetetlen.
A bőség kosara felül lyukas:
mit beletesznek, fölfelé potyog ki,
s a jognak asztalát rossz szellemek
idézői táncoltatják szeánszon.
Kérdezhetném, hogy meddig nincs megállás
a nevetségessé vált küszködésben?
Munkáinkért az élet semmivel
fizet ma is – csak ennyi aktuális
Petőfi verséből, mert a halál sem
lágy csókkal zárja le a szemeinket,
hanem kioltja irgalmatlanul
neonreklámok s atomvillanások
szemlélődést ölő fényözönével.
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KÖDSIRATÓ
„Kísérteties nálunk az Ősz
S fogyatkozott számú az ember:
S a domb-kerítéses síkon
Köd-gubában jár a November.”
(Ady: Az eltévedt lovas)
A november még mindig köd-gubás,
az ősz még mindig kísérteties –
de látható! Előbukkan a ház,
amelyet pára-gomolygás övez.
Kivehető a tízemeletes
panel-kaptár földszintje, semmi több,
följebb csupán a képzelet evez
fehér dagályban – s lesz hajótörött,
mert minden tájolást meghiúsít a köd.
A szél megdermed, poshadt lesz a lég
s elvész a köd. Már nélkülözheti
a világot elöntő vaksötét,
melynek győzelmét Byron mondta ki.
Nem látszanak a Nap sugarai,
hisz mindenütt elfeketült a fény,
tapogatózva lép tovább, aki
nem adja fel, kit éltet a remény,
hogy láthat még fehér derengést lakhelyén.
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De nincs esély. Végleg múlté a köd,
hiú ábránd a látható sötét,
(a világosságot jóval előbb
eltékozolta az emberiség),
novemberért odadná mindenét,
ki októbert élvezni rest maradt,
ám csak december dölyföl szerteszét
a már havat sem ontó ég alatt.
Ha egy szikrája sincs: lehet a Föld szabad?
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TISZTA SZÁNDÉKKAL
Magyarország a hon neve,
hová lepottyantott a gólya,
népem nyilazva jött ide –
és máig sem szokott le róla,
a lovat eladták alóla,
mégis oly peckesen feszít,
minthogyha egész Európa
félné ma is nyílvesszeit.
E nyilazós – nyilas? – modor
híján találom idegennek
magam hazámban, hol a bor
eleve pimpósodva erjed.
Mert fabatkát sem ér a helyjegy
a kisiklott gyorsvonaton –
hiába ég a tűz, amelynek
nincs más terméke, csak korom.
Belenyugszom, hogy ez a föld
nemes szándékok Golgotája,
hol elmaradt az összetört
remények várt feltámadása.
Szívem mélyén semmit se bánva
kérem, hogy megbocsássatok
annak, akit kergült hazája
közöny-páncélba bújtatott.
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Mert már kicsit sem érdekel,
hogy mint szolgál a szívem engem,
hogy meddig és mivégre ver
a rozsdamentes vértezetben?
Páncélomat nincs mód levetnem,
de holtomig azon leszek,
hogy tiszta szándékkal hitessem,
amiben én már nem hiszek.
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Baranyi Péter felvétele

A Vad vadon (2012)
című kötetből

VAD VADON
„Az áruló írástudó… nem avval lesz
árulóvá, ha lába nem megy egyenesen
a Csillag felé, melyre ujjal mutat. Az
árulást akkor követi el, ha nem is mutat többé a csillagra.”
(Babits Mihály)
1.
Az emberélet útjának felén túl
nyüzsgő dzsungelben eszméltem magamra,
eltérülvén a vágyott, messzi céltul.
Párduc s farkas egymás torkát harapva
marakodott oroszlán-hagyta koncon,
majd egy tigris mindkettőt elzavarta.
És akkor már az volt csupán a gondom,
hogy legalább a visszaútra leljek,
átvágva újra-összenőtt bozóton.
De lám: a sűrüségben földerengtek
kontúrjai hajdani otthonomnak,
s rádöbbentem: szerény szülőhelyem lett
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dzsungellé, míg fejem mellemre horgadt.
Egy lépésnyit se mentem én előre:
a haladás álmom játéka volt csak.
Hazám liget volt – dzsungel lett belőle,
a házőrző eb farkassá vadult el
s párducprémmé durvult a macska szőre.
Jámbor tehén, szelíd ökör a dzsungel
fülledt méhében tigris lett s oroszlán –
ami legelt rég, annak is ma hús kell.
Beláttam: itt csak ölvén és orozván
lehet létezni. S újra útrakeltem
– többé nem helybenjárva álmodozván –,
hogy elhalványult csillagom kövessem.
2.
Haladtam a legyengült fény iránt
a célbaérés csöpp reménye nélkül,
s elémbe tűnt egy sápadt, pisla láng,
amely szelekkel birkózott vitézül,
mellette három árny melegedett,
előderengve múlt idők ködébül.
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Az egyik szólt: „Látod ezt a tüzet?”
Valaha perzselt, mindent elborított,
mikor Dózsa, Saint-Just gyújtotta meg,
de most báván, erejét vesztve pislog,
kihamvad lassan, nincsen, aki szítsa,
maga is érzi: már lobogni nincs ok.”
Elfordult és a lángot nézte, mintha
erejével tüzes tekintetének
adna tápot neki. Ez volt a titka
amikor élt s ahányszor újraéledt,
testvére volt a tűz, de tudta: olykor
a víz az úr, még akkor is, ha téved
s vétlen gályát is mélybe ránt, ha tombol.
És szóltam akkor, félénk tisztelettel:
„Sándor, a tűz s a víz – tudod nagyon jól –
pusztíthatatlan, meglehet, ezerszer
hamvad-apad: ezerszer újra lobban
s újra fakad. Mert mindig akad ember,
aki taplót-kovát ragad titokban
vagy gátat bont, sziklakövet csapol.
Eljön megint valaki valahonnan,
de egyikünk se tudja, hogy mikor.”
— 567 —

3.
S szólt most a másik, mintegy közbeszólva:
„A köd-gubás novemberben se voltam
más, mint a felséges Tűz Csiholója.
Beszéltek immár percek óta. Jól van,
amit hallottam, azzal egyetértek.
De egyként gyúl a láng mennyben, pokolban,
ha kell, hevít, ha kell, mindent föléget,
nem mindegy, hogy Isten mivégre gyújtja:
másként izzó az üst, másként a lélek.
Ha kályhákban kihúny, fellobban újra
a zsuptetőkön vagy gabonatáblán,
hogy életté ne sarjadjon a búza.
Rohamosan terjed, akár a járvány,
a deszkapalánk reccsen s égre mordul
a láng, kormot fehér felhőkre hányván.
Hát tudni kell, mi van a szándokon túl,
mikor valaki fáklyát tart kezében
s játszadozik a tűzzel csapatostul.”
Elhallgatott. S én szóltam: „Példaképem
vagy már te is, ha van, kiért hevülhet
költő-kebel, az olyan, mint te éppen.
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Ki gyújtogat, szavadból gúnyt nem űzhet,
a csiholó viszont erőre kaphat,
hidd: mindig lesz márciusa a tűznek
s üzenete a vérnek és aranynak.”
4.
A harmadik csak nézett eltünődve,
sokáig nem szólt, értelmes szemének
lézersugarait a ködbe döfte,
oszlatni vágyva azt. Ám úgy fehérlett
körben a lég, hogy a hegyes sugárzás
kicsorbult mészfalán a messzeségnek.
Mégis: e szem maradt nekem a lámpás
az áthatolhatatlan sűrüségben –
láttam, amit csak elmosódva lát más.
Láttam, hogy távolabb nincs pisla fény sem,
csak ködfehérség, melyen áthatolni
már nem maradt időm, csakis reményem.
„Attila – szóltam – más aligha volt, ki
családot, tűzhelyet másnak remélve
volt képes önmagáért hadakozni,
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te mondd meg hát: néhány bolond mivégre
csihol tüzet? Mert didergők körében
boldogtalan? Vagy mert a láng a léte?”
A válasz ott fénylett sötét szemében,
a válasz, mit akaratom csikart ki –
olvashattam, amikor belenéztem.
Tudtam, hogy ő nem kívánt soha talmi
csillogást, csak piros lángnyelveket:
„Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
hogy melegednének az emberek.”
5.
S beláttam bölcsen, hogy tovább haladnom
már nem lehet, erőm, időm fogyóban,
és láttam azt is: ködből oly falat von
körém az éj, hogy se élve, se holtan
ki nem kerülök innen. Igazából
úgy volt rendjén, hogy helyben kóboroltam,
mert – bármivé is lett – ez a hazám, hol
igen ritkán volt élhető az élet,
de teljesebb mégsem lett volna máshol.
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Már jókedvet, bőséget nem remélek,
mi hát a dolgom még? Ez itt a kérdés,
mely megfáradt szivemben egyre éget.
A tájon most végigsöpört a szélvész,
de fenn a csillag szél és köd felett ült,
elődeimre néztem kérdve én – és
három kar akkor egy irányba lendült.
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VIGYÁZZ MAGADRA
„Gyümölcseink lefagynak.
Szájam körül mosoly.
Vigyázz magadra, – hallom,
hogy mindent megtorolj!”
(Radnóti Miklós: Péntek)
Vésd a gerendafába,
az írás megmarad:
az április megőrült
s rég nem süt már a nap.
Vésd a gerendafába
korunk gyalázatát:
„honfiak” pinkapénzért
adták el a hazát.
Vésd a gerendafába
a gyász-üzenetet:
ki most fut innen, annak
szíve meg nem reped.
Vésd a gerendafába,
hogy törvény öl ma törvényt,
de sok bolond még most sem
gyanítja, hogy mi történt.
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Vésd a gerendafába,
ne szálljon el a szó:
nem golyó van a fejben –
maga a fej golyó.
Vésd a gerendafába:
pimpós a misebor.
S vigyázz magadra, kérlek,
hogy mindent megtorolj.
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TUDOD-E, MIT TESZEL?
Mikor csalóra adod a voksod:
tudod-e, mit teszel?
Mikor a karvalyt hattyúnak mondod:
tudod-e, mit teszel?
Mikor sugárként hódolsz a ködnek:
tudod-e, mit teszel?
Mikor nem sírsz, ha másokat ölnek:
tudod-e, mit teszel?
Mikor gyáván vagy színlelve tapsolsz:
tudod-e, mit teszel?
Mikor botlás csak, hogy igazat szólsz:
tudod-e, mit teszel?
Mikor mosolygod csak, ami sanda:
tudod-e, mit teszel?
Mikor vak, süket vagy készakarva:
tudod-e, mit teszel?
Mikor nem hallod kételyedet meg
s nem nézed azt, mi kínos szemednek:
tudod-e, mit teszel?
Ha tudod – sírig élj megvetésben.
Ha nem – megbocsát Isten.
De én nem.
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A TAO GYEHENNÁJA
Aki belépsz itt,
add fel minden reményed,
de menj a célig
a szenvedésnek
kilenc komor körén át –
nincs mód kitérned.
S ha utad célját
a végén mégse látod:
nem ér ezért vád.
A mennyországot
csak álmodod. Tudod jól:
senkise vár ott.
Mert a pokolból
nincs kiút s visszaút se.
Érts te a szóból,
hisz mások úgyse
érthetik benned azt, hogy
nem tör a bú le.
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Nem tör le, dalnok,
nem keserít, hogy lent kell
holtig maradnod.
Az Isten kedvel
s áldanod Őt nagy ok van:
azzal emel fel,
hogy otthagy a pokolban.
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RONDÓ (f-mollban)
Érzem, hogy egyre távolabb kerül,
abból, hogy szorosabb a simulása.
Ahogy előlem hozzám menekül:
érzem, hogy egyre távolabb kerül.
Bőr bőrhöz ér, de mind nagyobb az űr
az álmaink közt. Ő is majd belátja.
Érzem, hogy egyre távolabb kerül.
Abból, hogy szorosabb a simulása.
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RONDÓ (a-mollban)
Ő mindig volt, de igazán
most lett oázisom nekem.
Virult sorsom sivatagán
sok enyhülést adó leány.
Segített élni mindahány –
s holtomban egy se lesz velem.
Ő mindig volt, de igazán
most lett oázisom nekem.
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FERIKE HOL VAN?
Még kicsi lány volt – elvitték tőlem,
őt, kivel addig úgy nevelődtem,
mintha kishúgom, szakasztott másom
lett volna lányban – s már sose látom.
Ahová vitték, új otthonában
futkározott a néma szobákban,
s megtorpant sírva minden sarokban:
Ferike hol van? Ferike hol van?
Nyáregyházáig szállt a gyerekhang,
fogta a fűszál, fogta a pitypang,
fogta a nád is, antennaképpen
lengve a kóbor pusztai szélben,
aztán megült egy bodzabokorban:
Ferike hol van? Ferike hol van?
Ferike hol van? – kérdezem én is,
most, hogy az utam már lefelé visz,
hol van a csöndes, tág szemű gyermek,
kin a felnőttek folyvást nevettek,
mert nekik mókás volt a magánya,
mert csak egy kislány volt a barátja,
mert úgy ámult egy akácvirágon,
mint aminél szebb nincs a világon,
mert álmodozva járkált a kertben,
s nem bántott még egy kisegeret sem,
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ragyogását is látta a ködnek,
s színeit ólmos viharfelhőknek.
Csobban egy kislány hangja a számon:
Ferike hol van?
S én se találom.
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A Ballada a hunyászkodókról
(2015)
című kötetből

ARMUT MACHT FREI
Igazából akkor se féltem,
mikor volt féltenivalóm:
foglalkozásom, fizetésem –
és helyem a Parnasszuson.
Vénségemre – akár az ország –
elszegényedtem oly nagyon,
hogy már zsigeri óvatosság
sem fékezi indulatom.
Hiába szólnak újra rám: kuss! –
el nem némíthat félelem.
Mint rég a proletáriátus:
csak láncaimat veszthetem.
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RÉSZLEGESEN SE
„A legfontosabb most életben maradni,
ha kell a részleges becsület árán is.”
(Illyés Gyula)
Hiányos becsülettel
ne számíts becsülésre.
Lehet, hogy a híját
alig venni észre:
akkor sem érvényes,
csakis az egésze.
A „részleges becsület”
értelmezhetetlen,
így hát a túlélésért
nincs mivel fizetnem,
ilyen áron megmaradni
amúgy sincs semmi kedvem.
Ladányi épnek őrizte meg
viharvert becsületét,
nem érdekelte, hogy ezért
esetleg élete a tét.
Nem fáj a széttört karrier,
ha a becsület ép.
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Most becstelenek
tobzódnak mindenütt.
Te is az leszel, ha
– részlegesen bár –,
de lepaktálsz velük.
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SZÓ, SZÓ, SZÓ
„Hanem legyen a ti beszédetek: úgy, úgy;
nem, nem; ami pedig ezen felül vagyon,
a gonosztól vagyon.”
(Máté evangéliuma 5,37)
Őrült rendszer, de van benne beszéd:
a képviselő kertel össze-vissza,
a pap acsarkodón hirdet igét –
vicsorogni birkáit megtanítja.
A kormány is verbálisan igéz,
tagjainak rugóra jár a szája,
szökőárban is fújják: „Semmi vész!
Naszádunk száll! A kontinens csodálja!”
Értetlenül feszengnek a szavak:
nem azt közlik, amit jelentenek –
boldog, amelyik benn szorul a szájban.
Mert szűz csupán kiejtetlen marad,
ezért a szem forog a nyelv helyett
s mélyén tűzvészt idéző gyertyaláng van.
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FEJEDELMEK FIGYELMÉBE
„Olyan ostobák az emberek, s olyannyira csak
a mának élnek, hogy aki be akarja csapni őket,
mindig megtalálja köztük a maga emberét.”
(Niccolò Machiavelli: A fejedelem)
Méghogy vezetni? Megvezetni kell
a tömeget! Hidd: veszteg úgy marad csak,
ha legelőször azt felejti el,
hogy gondolkodni is illő az agynak.
Ki elhiszi, mit szóvivők hadarnak
(például azt, hogy öt gramm öt kiló),
az a poklot nem érzi kárhozatnak –
a bunkónál nincs jobb alattvaló.
Ki félelmeket okosan kezel:
a trónusára holtig rátapadhat,
a sokaság kezes, ha berezel
s úgy véli, hogy békén hagyják, ha hallgat.
Önnön betört fejére parazsat rak,
hogy bocsássa meg az uralkodó,
mi meg se történt. (Titkolt vágy maradt csak.)
A gyávánál nincs jobb alattvaló.
A tisztesség senkit nem érdekel,
az boldogul, kit sandaság igazgat,
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a különbet folyvást gyalázni kell,
keresztvíz rajta csöppnyi sem maradhat.
Itt öklöző győzelmet nem arathat,
csak mélyütéssel – ez nyilvánvaló.
Adj tápot minden aljas indulatnak –
a hitványnál nincs jobb alattvaló.
Herceg, tartós csak úgy lehet hatalmad
(s ezt tudja minden bölcs, minden tahó),
ha földbe döngölöd, kik mást akarnak –
itt meg nem él, ki nem alattvaló.
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BALLADA-FÉLE AZ ÖNMÉRSÉKLETRŐL
„Nagy pohárból is
lehet kicsit kortyolni.
– Ez is: szabadság!”
(Fodor Ákos: Is)
Megállsz a harmadik pohárnál,
habár harminchoz volna kedved,
körötted bujtogatva ágál
kórusa részeg korhelyeknek:
„Igyál! Kupád miránk emeljed!
Van bőven bor – s nálunk a csap!
Szabad ma oly sokat vedelned,
amennyit bírsz – így vagy szabad!
Szabad leráznod annyi meggyet,
amennyi megtermett a fádon,
jogodban áll mindet megenned,
ha végül is befér a szádon.
Túlgázolhatsz minden határon,
hisz magad szabsz határokat,
nem fékezhet béklyó, se járom,
de korlát sem! Így vagy szabad!”
Ezt hajtogatják. Ám a korlát
a szabadság kelléke. Látod:
magad ültette tilalomfák
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nem gátolják szabad futásod,
csak jelölik a jó irányt ott,
hol bozót rejtené utad,
tisztásodat meg úgy találod,
ha meg-megállsz – így vagy szabad.
Herceg, aki túlhatalomtól
lesz olyan részeg, mint a csap,
rohanva s törve-zúzva tombol –
s már csak felbuknia szabad.
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BALLADA A HUNYÁSZKODÓKRÓL
„Tudnivaló, hogy egyszer azokra is
sor kerül, akik abban reménykednek,
hogy a kollaborálás a túlélés záloga.”
(Mészáros Tamás: Társadalmi károkozók)
Mikor konzervatív keresztényt
alakít a volt kommunista,
léptét szégyenlősen – de önként! –
a szélirányhoz igazítja,
sunyító túlélése titka,
hogy bólintón ellenkezik,
de bárhogy táncol oda-vissza:
két szék közt pad alá esik.
Aki – bár megveti a törvényt,
melynek betűit zsarnok írta –
megszegni gyáva. Így az önkényt
önmaga ellen bátorítja,
asztalt fel akkor sem borítna,
ha lopják róla étkeit,
de bárhogy táncol oda-vissza,
két szék közt pad alá esik.
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Aki úgy vélte (még vörösként),
hogy fehérrel nem egy a tiszta,
mindazt, mi látásával történt,
a színvakság terhére írja,
nem adja fel, csak kifakítja
egykor rikító elveit,
de bárhogy táncol oda-vissza:
két szék közt pad alá esik.
Herceg, ha cérnán leng az inga,
rettegheted lengéseit.
Ki váltva pártol oda-vissza:
két szék közt pad alá esik.
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RÉTI RONDÓ

Szerdahelyi Istvánnak

A népem balga birkanyáj:
nem olcsón – ingyen adja bőrét.
És bégetni sincs mersze már –
a népem néma birkanyáj.
Amúgy még kórót sem talál
ott, hol zöldellt a legelő rég.
A népem bamba birkanyáj:
nem olcsón – ingyen adja bőrét.
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NE HAGYJA AZ ISTEN
Már nem vetem meg. Már csak szánom őket.
A megvásárolt együttműködőket,
a megfélemlített hunyászkodókat,
a lankadatlan buzgalmú nyalókat.
Szánom őket, mivel infláció van:
harminc ezüst nem összeg euróban,
a megfélemlítők is berezelnek
s szaros hátsón kisiklanak a nyelvek.
A megvetés nem mindig megalázás,
dacot szülhet, a rosszért hős kiállást,
de megbélyegzett lesz a szánalomtól,
ki hitványságát mentegetve hódol.
Elkeserít az elprédált jövendő,
túl sok a szánandó, a megvetendő,
én már az Úristent csak arra kérem:
ne hagyja, hogy megutáljam a népem.
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MAGYAROK
Nem balsors tép. Ne ámítsuk magunkat.
Saját balfácánságunk karma tép.
Akárhogy is színezzük át a múltat:
a tónus főleg miattunk sötét.
Az nem lehet, hogy annyi szív hiába
onta vért – írta szózatos Mihály.
Sajnos, lehet. Eltékozolt csatákra
vádlón vetül sok-sok fölös halál.
Hősiességnek lelkes maflaságot
beállítani itt mindig divat.
Bolond virtus a falnak-rohanás ott,
hol bonthatókká málltak a falak.
S ha volt is néhány hű kebel, amely nem
balgán hevülve szolgálta honát,
azt látja, szellemként ha visszalebben,
hogy népe sorsa egyre mostohább.
Szemléli az ország fölött suhanva
hazája halmozódó szennyesét,
és felzokogja a mennyboltozatra:
ezért volt annyi áldozat? EZÉRT?
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Ezért a csúnyán elprédált jövőért,
átmázolt múlttól bűzlő jelenért,
melyben erény a dölyfös eszelősség
s a tehetségtelenség nyer babért?
(Midőn ezt írtam, szürke volt az égbolt,
harcom feladni volna számos ok,
legyinthetnék lemondóan: elég volt!
De nem tehetem. Még költő vagyok.)
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A LEGUTOLSÓ MÁSODPERCIG
„Mások nem lehetünk
mint szemtanúk saját
kivégzésünknél”
(Varga Rudolf: Aranyhárs)
Csak szemtanú?
S nem tanúság-tevő
a bárd alatt is a betűvető?
(Miként az Abdáig menetelő
költő, aki papírra-araszolt
sorokkal végig krónikása volt
annak, amit ember tett ember ellen,
vonszolódván erőltetett menetben.)
Ezért, Rudi, ha majd a vérpadon
nézzük, hogy minket sújt a bárd agyon,
legyen erőnk még – mielőtt lehull –
holtunkat nem szemlélni szótlanul,
hanem a legutolsó másodpercig
szétkiáltani, ami megesett itt,
s ha még időben kiröppen a szó:
lényegtelen, hogy mit tesz a bakó.
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A HALÁL IGAZI OKA

Tabáknak, a túlvilágra

Megfélemlítve a nemzet fele.
Megvásárolva cirka negyede.
És megalázva, ki ember maradt
a fékevesztett jogtiprás alatt.
Ez az állapot vitt el, nem a rák,
folytattad volna harcodat tovább,
ha úgy ítéled: eredménye lesz.
Hogy életben maradni érdemes.
Küzdöttél volna még tovább a kórral,
dacolva testi-lelki fájdalommal,
ha csöpp remény is maradt volna még,
hogy egyszer mozdul majd e béna nép.
De láttad, hogy már rég nem képes erre,
s a lelked kínja tested is kikezdte,
így hát a kórnak roppant könnyü volt
megtörni azt, ki meg sosem hajolt.
Te nem maradhatsz tétlen odafent sem,
rájössz hamar, hogy ott sincs rend, a mennyben,
s – elnézve a sok elkanászodott
angyalt – az Úristent ostorozod.
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NYÁRUTÓ

Gyimesi Lacinak

Ez még a nyár,
no persze, nyárutó – így szólt üzeneted,
amikor 2007 elején
elértem a hetvenet.
Nos, akkor én minek nevezzem
a Te hatvanöt évedet?
Nyár ez is, persze,
sőt nyarabb, mint az én
hetvenem volt hat év előtt,
te még hiheted, hogy az alább szállt
nap se kevésbé ontja a hőt,
sápadt sugár is
festheti élénk bronzra a bőrt.
Valljuk be: indián nyár ez csupán,
vénasszonyok nyara,
amikor mézízű emlékké lágyul
az akácok erős illata,
s közel az idő, hogy csak a szentlélek
tartja a fán a leveleket,
de:
bort ígérnek megannyi venyigén
a duzzadt szőlőszemek.
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DANTE REGISZTERÁRIÁJA
Itália több asszonyát szerettem –
s egyetlenért volt minden áradó dal,
kit Beatrice néven emlegettem.
Mert költő ajkán összegzés a sóhaj,
sok rebbenő vágy egybefoglalása,
hol ábránd gazdagul tapinthatóval.
Beatrice a létem ragyogása,
már nem tudom: nő volt-e vagy csak eszmény?
De benne egyek mind: a Csitrilányka.
Gentucca, Montanina, s megnevezném
Pietrát is, legérzékibb szerelmem,
ki felforralta vérem sok-sok estén.
Róluk-nekik nem sok verset szereztem,
ám egyik ízt, míg másik illatot hoz
– kis múzsákkal a művészet kegyetlen –
Beatricét dicsérő himnuszomhoz.
(Minek legszebb formáit keresem ma,
s ha meglelem: ennen dalom föloldoz.)
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Mert számvetésre kényszerít Ravenna,
Firenzét lassan elfödi a távol,
hol már nem vár a nőm, Donati Gemma.
Beatricém a lelkemben világol.
Munkálkodom, hogy fényét kivetítsem:
árassza el a sötétség honát, hol
fehér botjával botorkál az Isten.
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ROYAN, 1959
Idegen partok homok-heverőjén
hidd el, a szerelem is másképp esik,
idegen földre kidobbant szívben
a vágy honvággyal elegyedik,
a honvágy hajt a szerelembe,
mely mindenütt egyforma otthon,
egy pillanat elég a vágynak,
hogy nemzeteket összefonjon.
Josyane-t öleltem a parton
és ő is visszaölelt engem,
Charente-Maritime fényét
adta nekem a szerelemben,
felforrósította őt a lángom,
amely szép testén lobogott át,
enyém lett a francia plázson
s hazámba tűnt át Franciaország.
Eremben száguldott a vér
béklyótlan, vad csikókon,
és mint a hortobágyi nap,
úgy égetett a csókom,
s Bugac volt már a gall homok,
az akác meg narancsfa,
átlebbent az atlanti szél
puhán a Tiszapartra.
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Így voltunk otthon ő meg én,
ő nálam – én meg nála.
Chansont és virágéneket
dúdolt a tenger árja.
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KNOKKE – LE ZOUTE, 1970
„Dalol a tenger és dalol a múlt”
(Ady: Egyedül a tengerrel)
Tengerpart, alkony, kis hotelszoba –
negyvenöt éve fútt a szél oda.
Dalolt a tenger s dalolt a jelen.
Christiane végre ágyba bújt velem.
Szelíd unalmú konferencián
villant szemembe a szép belga lány.
Szemembe villant – s szívemig szaladt
szememen át egy pillantás alatt.
Chambre d’hôtel et le soir et la plage –*
ez lett az áhított végállomás.
Reggel a búcsúcsók úgy égetett,
hogy fájt kimondanom: Isten veled.
Virágot nem a pamlagon hagyott,
hanem a számon. Máig őrzöm ott.

* Ady versének első sora franciául, Anne-Marie de Backer műfordításában.
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Minden csókban, mit adtam azután,
ott virít ő is: a kis belga lány.
Hatalmam nincs az emlékeimen.
Dalol a múlt – s hallgatja a jelen.
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ORFEUSZ RONDÓJA
Hogyan élhetnék nélküle,
ha meghalni előbb találna?
Biztos, hogy hű szívem vele
szállna Hádész honába le.
S lábam vajon mozdulna-e
követni őt az alvilágba?
Komoly gondot jelentene,
ha meghalni előbb találna.
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FINALE
Ha elhagy, nem halok bele,
csak nem marad okom, hogy éljek.
Mindenem ő – s én mindene.
Mégsem maradhatok vele.
Árnyék leszek csak nélküle,
mit furcsamód a napsütés vet.
Ha elhagy, nem halok bele,
csak nem marad okom, hogy éljek.
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A MÓR MEHET
Fáradt vagyok.
Túl nehéz már a járom.
Lehet, összeroskadok, de
én már szinte várom.
Hetvennyolc évesen
mi maradt bennem érték?
Egyáltalán: mire vagyok
használható én még?
Szép tüzem kihamvadóban,
javaim fogyatkozóban,
ölelésem lazulóban,
testem-lelkem sorvadóban –
miért kellene szeretni,
kiből minden szerethetőt
kigyomlált a vénség?
Hagyj sorsomra. Ápolásra
szorulok egyre inkább.
Hagyj sorsomra, mielőtt a
gondozást megunnád.
Kitártam az eget neked,
repülésre képeztelek,
már nem leszel szárnyaszegett
immár nélkülem sem.
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Áldjon meg az Isten.
Lelkem kincstárából
szétosztva minden érték.
A mór mehet.
Megtette kötelességét.
(2015)
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ÉN MENJEK EL?
Én menjek el?
A tömjénfüst gomolyogjon odébb,
mert a templomban
az ördög vert tanyát?
Én menjek el?
Órástól a torony?
Nem pedig a harang,
amely Angelust kondít akkor is,
amikor félreverték?
Én menjek el?
Belzacár faláról
az írás tűnjön el,
nem pedig az ereklyék meggyalázója
a fal fedezékéből?
Hogyan mehetnék – éppen én – el?
Nem hagyhatom itt a pilisi dolinákat,
ahol megtanultam,
hogy magyarok, tótok bánata
mindigre egy bánat marad;
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sem a nyáregyházi akácerdőt,
ahol már kölyökkoromban kiderült,
hogy nincs meggyőzőbb
a csend érvelésénél;
sem a dunai szél borzoló unszolását
a Vizafogó-parton,
ahonnét békés pecázók
haragvón sereglettek át – ha kellett –
a Váci útra.
Hogy mire unszol MOST a Duna –
csak partján élve hallom.
Ezért (is) kell maradnom.
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ITT MARADUNK
„Jégkor, vízözön, Föld-tavasz,
özöntűz? Mi hoz holnapot?”
(Juhász Ferenc: Mi lesz még?)
Pipacs a gazból ki se látszik,
mag az ocsúból ki se látszik,
lámpa a szmogból ki se látszik,
remény a gondból ki se látszik,
jóság a szívből ki se látszik,
Dante, Thomas Mann, József Attila
papiros-pernyéből ki se látszik –
forró ólomtól dugult fülünkkel
nem halljuk meg majd a végítélet
pusztába zengő harsonáit.
A negyedik napon a legnehezebb,
amikor a csodák szavatossága lejár
s kiderül: sok-sok gyilkos csatán sem
vérzett el a viszály,
s az élről a csodált csodatévő
a sorba visszaáll.
A gyülevész emberiség meg
megy csak, amerre lát,
de itt maradunk mi: az új lét
sem nélkülözheti Orfeuszát.
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Amíg csak egy alga is élhet e bolygón:
szögre ne akasszuk a nyűtt kitharát!
A dalnak, a dalnak, a dalnak
kell élnie legtovább.
Testvér, a lantot vénen se tedd le,
jégen és tűzön mentsd át magad,
pengesd a húrt, mert a világ szíve
szakad meg, ha a dal
abbamarad.
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KITÜNTETŐ
„Ő, aki számára az életnek nem volt értelme
önérzet nélkül, ingerültséget keltett mindazokban, akiknek nem volt önérzetük, vagy
elveszítették a lelkiismeretükkel kötött különböző kompromisszumok során.”
(Jurij Lotman: Puskin)
Az ellenem vétkezőknek
nemhogy megbocsátok,
de kifejezetten
hálás vagyok nekik.
Már-már hisztérikus
gyűlöletükkel
önbecsülésem növelik.
Salierinek Mozartot
csak megölnie sikerült –
felülmúlnia sohasem.
Ezért kitüntető
az üzenete annak,
hogy számomra sincs kegyelem.
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REMÉNY
Mert éltem én oly korban is e földön
mikor a bűnös bűntudatot érzett,
a bunkó meg szégyenlősen leszegte
üres fejét – rossz volt hülyének lenni.
Ma szinte sikk. S nehéz bármit remélnem.
Azt még talán, hogy késő unokáink
arra ébrednek egyszer, hogy javakból
nemcsak pénzzel szerezhetőkre vágynak,
hanem szívekbe vermelt ősi kincsre,
melytől ködös korszakokkal korábban
két lábra állt a fáról földre pottyant
bozontos emlős, majd előre lépett.
S emberré válni újra kedvük támad.
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Baranyi Péter felvétele

A Tótágas (2018)
című kötetből

KRÓNIKÁS ÉNEK 2018-ból
„Iszonyú dolgok mostan történülnek”
(Ady: Krónikás ének 1918-ból)
Iszonyú dolgok most is történülnek,
népek falakhoz űzve menekülnek,
bűnösök rég nem – csak jók keserűlnek,
s ember hitei vakhitté hevülnek.
Ember hajléki barlanggá ürülnek,
szívek, tűzhelyek hullamód kihűlnek,
kedvelt szűzeink bordélyt nem kerülnek,
s szürkéknek szürkén szürkék hegedülnek.
Rosszkedvű anyák vonakodva szülnek,
labdázó fiúk labdát máshol űznek,
lévők s leendők egyaránt gyérülnek,
s lámpás, szép fejek világolni szűnnek.
Farkasok birkák nyájába vegyülnek,
gyilkosok vértől meg nem csömörülnek,
halál-mezőkön hollók tömörülnek,
télire tápnak végtagokat gyűjtnek.
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Pásztorok nyájuk vesztén lelkesülnek:
buták, beléndek-beszédnek bedűlnek,
ünnepet már csak torzsalkodva ülnek,
piros dühükbe belefeketülnek.
Hergelt parasztok vadakká törpülnek,
nem kaszát fennek: karmot köszörülnek,
földönfutókat durván kiseprűznek,
ma még csak ütnek – holnap ők is ölnek.
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TÓTÁGAS
A baltás gyilkos mennybe megy –
pokolra nem jutnak ma latrok,
a sas repesve fog legyet,
farkasfalkák lakják az aklot,
szobor szarja le a galambot,
amely talapzatára szállt,
babért tövisre vált a bajnok,
mert itt már minden fejreállt.
Mohamedhez megy – lám – a hegy,
s Rómába nem mennek harangok,
mínusz kettő az egy meg egy –
a nulla is fölé magaslott,
az ördög hirdet békeharcot
s angyalt mímelve szít viszályt,
ma csicskás is lehet parancsnok,
mert itt már minden fejreállt.
Gazdit pórázon tart az eb,
pásztort terelgetnek a barmok,
sügér delfinre vet szemet,
szeleket zörgetnek harasztok,
bércnek vakondtúrásnyi halmok
szabnának magasság-határt,
hogy zerge tiszteljen varangyot,
mert itt már minden fejreállt.
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Herceg, a harcot jobb feladnod,
gazokban úgysem tenne kárt…
Itt élned-halnod, mondd, maradt ok?
Miután minden fejreállt?
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BUJTÓBALLADA
„Az embereket mindig könnyű a vezérek
uralma alá hajtani. Csak annyit kell tenned, hogy elhitesd velük: támadás alatt állnak, el kell ítélned a pacifistákat, amiért hiányzik belőlük a hazafiság és mert veszélyeztetik az országot.”
(Hermann Göring)
Hitesd a bolhát elefántnak
vagy vércsének a szúnyogot,
tornádónak hitesd a bágyadt
alig lengő fuvallatot:
s nem előled – hozzád robog
kit űzöl, várva, hogy te védd meg.
S nyugodtan eltaszíthatod:
ellökve is csak téged éltet.
Hitesd: az veszti el hazánkat,
ki háború ellen dohog,
ki békességről prédikálgat,
míg harcba hívnak a dobok.
Hallgatja sok lelkes tulok
s nem érzi híját lágy kenyérnek,
szeme kopogva is lobog,
s korgó gyomorral téged éltet.

— 623 —

Hitesd, hogy valóság a látszat,
élő kép a káprázatod,
hitesd: törvényes a gyalázat,
az, hogy a közvagyont lopod,
hisz téged szolgál rég a jog,
nincs már, ki tyúkszemedre léphet,
a nép kábítva tántorog
s kifosztva is csak téged éltet.
Herceg, hódolni nem tudok,
nézd el nekem, hogy nem dicsérlek,
a nyelvem srófra nem forog –
kitépheted. Némán se éltet.
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NYOM, GYOM
A régi törzsfők hova lettek,
a tigrisbőrös vágtatók,
kiknek nyilaitól remegtek
szántóvetők, városlakók?
Az idő náluk gyilkolóbb
s könyörtelenebb hatalom:
hírük sem őrzi már utód,
nyomukat benőtte a gyom.
És hol vannak a fejedelmek,
kánok, királyok, fáraók,
akik előtt letérdepeltek
a korbácsolt alattvalók?
Nekik se volt maradni mód
szilárd vagy ingó trónjukon…
Legtöbb nem érdemel ma szót,
nyomát is benőtte a gyom.
S kik demokráciát hitetnek
– bár a lóláb mindig kilóg –
harsogva hirdetik a plebsnek,
hogy ők az örökkévalók.
Mindenki gaz, csak ők a jók –
sulykolják vizen, szárazon,
de eltűnnek előbb-utóbb
s nyomukat benövi a gyom.

— 625 —

Herceg, mikor dölyfös tahók
osztozkodnak országodon:
bűn addig várni birkamód,
míg nyomuk benövi a gyom!
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SÁTÁNFIAK
„A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki
semmi marháját nem mondá a magáénak, hanem nekik
mindenök köz vala… Mert szűkölködő sem vala ő közöttük
senki: mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak,
eladván, elhozák az eladottak árát. És letevék az apostolok
lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, a mint kinekkinek szüksége vala.”
(Apostolok Cselekedetei 4,32; 34–35)
Marxék mitől sátánfiak?
Csak átvették és újraírták
a bibliai tanokat,
hogy álmaikhoz igazítsák.
A közösségi lény leginkább
őskeresztényekkel rokon:
ügyéhez ők adták a mintát.
Én ilyenekhez tartozom.
Sztálinhoz nincs közöm, sosem
lehet Kim Dzsong Un elvbarátom,
ki miattuk ellenfelem:
azzal nincs mód vitába szállnom.
S Torquemadák miatt utálnom
a ma egyházát nincs jogom,
régi máglyák tüzét – belátom –
nevetség volna oltanom.
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Így hát nem inkvizítorok
rémtettei miatt kesergek,
az bőszít, hogy a főpapok
sem tisztelik az ősi elvet,
a keresztényi szeretetnek
nincs bennük még szikrája se,
nekik a pápa is eretnek:
nem istenük az istene.
Ács fia, Jézus! Újra kell
szólnod tevéről, Tű fokáról!
S a templomokból űzze el
korbácsod azt, aki harácsol!
Mi lesz a nyájjal, ha a pásztor
farkasfalkákkal trafikál?
Jőjj, Jézus! Szállj a menny honából
a földre vissza!
		
Vár a nyáj.
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DANTE A NEGYEDIK KÖRBEN
A gyászvidékből mind többet bejárva
szálltunk alább, súlyt görgetők körébe,
kik egymást lökdösték előre-hátra.
Köztük papok, kik még a földön élve
érsekek, pápák voltak, ám gyakorta
sodorta bűnbe őket pénznek éhe.
S arra gondoltam akkor, háborogva:
kik bort vedelve vizet prédikálnak,
ne számítsanak fönt se irgalomra.
Mert ha törvényeit a Bibliának
olyan szegi, ki betartatni rendelt:
a Hitre is ráéghet a gyalázat.
A Hit, amely igazgat sok-sok embert,
rossz hirdetőitől beszennyezetten
új követőkre nem könnyen tehet szert.
Én bízom egy eljövendő Ferencben,
ki Betlehemig mindent visszapörget.
Nekem immár csak őt szabad követnem,
hogy vállalhatóbbá tegyük a Földet.
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DANTE = DURANTE
Talán bölcsebb lett volna csak merengnem
lovag-eszményeim napos honában,
nem vonna most árnyékba semmi engem.
A fellegekből mégis földre szálltam
mikor prior-talárt kinált Firenzém –
nagy álmokból még meg nem élt kis állam.
Mert semmi úgy a vallott, messzi eszmény
ha nem mozdulsz elérni – s ez vezérelv:
hajóra jutni légy merész dereglyén.
És lettem pápa-gáncsoló fehér guelf,
ravasz tanácsadó, olykor kegyetlen
ítélő is, ha mindebből a nép nyert.
Csak érte volt, ha érdes mélybe estem
eső gyanánt a bársony fellegekből,
hogy lenn a zsenge lét virulna szebben.
Talán bölcsebb lett volna mindezektől
távol maradnom, lanyha líra biztos
fedezékében, míg a játszma eldől!
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De így maradtam tiszta én: a „piszkos”
napi harcokban élesztvén az eszmét.
Száműztek érte, mint egy sanda gyilkost.
Csak ezt tenném, ha még egyszer születnék.
S nevem százszor temesse bár a vád:
letagadni százszor is képtelenség,
ki egyszer sem tagadta meg magát.
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KŐFEJ A GÁNTI BÁNYÁBAN
Bauxit-arc. Rőt, rezzenéstelen.
Talányos, furcsa a kifejezése.
Ősidők óta réved mereven
lávafolyamok elhamvadt tüzébe.
Vöröslő arc ez, nem vitás. De nem
szégyentől ég, hisz nincsen érzeménye,
lázrózsa-színt vetít rá szüntelen
elmúlt világégések máglyafénye.
Közömbössé e lángoktól fagyott,
elmondja mégis, amit láthatott,
közlékeny, bár sosem mozdúl a szája.
Beszél, ne félj. Merev, de nem halott.
Szavát – ha értőn nézed – hallhatod.
Vöröslő múlt hiteles krónikása.
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TRANZIT
Valaki jön az éjszakából,
elébe visszhangzik a távol:
az eddig megtett út mögötte.
Szembeszél húzza már előre.
Hova jutott be? Hova lép ki?
E hely végállomása néki?
Vagy csak kietlen pihenőhely,
hol elidőzni is erő kell?
Valaki jött az éjszakából,
éj-űzte, éj-takarta vándor,
s újra kilép az éjszakába.
Visszhang előtte és utána.
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ELŐRE
„Engedd a népemet előre menni!”
(Ladányi Mihály: Spirituálé)
Gyalog, biciklin és szekéren,
pocsolyás kátyúkon keresztül
tanyákról indult el a népem
az indóházhoz seregestül.
Ott azt remélte, hogy menetrend
szerint roboghat majd a fényes
horizonthoz, a földet csókkal
érintő égbolt pereméhez.
Nem ért oda. Új útra kelni
visszamarsolt az indóházig,
hol az előre menni vágyók
előtt váltót már ördög állít,
s vakvágányon az új törekvés
nekifut rozsdás ütközőknek,
hol megszakadt sínpárt siratva
megtorpant utasok időznek.
Nincs út tovább. Nincs út előre.
És már erő se visszamenni.
A veszteglő vagonban ülve
nem számít mozdulásra senki.
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CSARNOK
Ahol az ablak betörik,
ahol a tető beszakad,
onnan kiillan a jövő,
de a múlt képe ott marad.
Kikukucskál a réseken,
ki is bújik, de visszatér
rögtön a rozsdás vaskapun,
mit neki nyitott ki a szél.
S telerakja a csarnokot
emlékek kontúrjaival,
és minden emlék testet ölt,
mielőtt végleg múltba hal.
Már nem ürességet talál,
aki véletlenül betér,
hisz minden sejlő rajzolat
pulzáló évekről mesél,
évekről, melyeknek során
formálódott itt valami,
minek létét új létre kelt
holtnak hitt múlt oltotta ki.
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NINCS PUSZTULÁS
A fa sírkő mellől is ég felé tör,
de nem szakadhat el a gyökerétől.
Holtakból is táplálkozik az élet
erein át a fa gyökérzetének.
A foszló test jó táplálék a fának –
élősdije az élet a halálnak.
Ne fintorogj, a rothadást ha érzed,
mert létforrássá válhat az enyészet.
Rügy, majd virág, majd zöld levél az ágon:
gyönyörűszép győzelem a halálon.
Nincs pusztulás. Ne rettegj hát a végtől.
A fában folytatod, mely ég felé tör.
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Az Alkonyati zsoltár (2019)
című kötetből

DANTE SZÁZADFORDULÓJA
Az intrikák, az aljas árulások
– melyek priorságomat jégre vitték –
okozták, hogy a sorsom visszaváltott:
politikusból költő lettem ismét.
S nem hódolok a gyáva győzteseknek,
még akkor sem, ha el kell futnom innét.
Most dáridóznak a fekete guelfek,
kifosztják házam, üldözik családom,
s engem – ha nem vigyázok – tűzre vetnek.
Magamra most nem értem kell vigyáznom,
hanem a városért, amely kiátkoz –
miatta még a poklot is bejárom.
Otthonom többé nem lehet a város,
de akkor is hazám marad, ha messze
taszít, s földönfutó leszek, magányos.
Mert nékem nálam fontosabb Firenze.
És távol tőle arra unszolom csak,
hogy rothadó oszlásból visszamentse
virulását a Vörös Liliomnak.
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ALKONYATI ZSOLTÁR
Harangszó a te szerelmed, égre száll a hangja,
ha elhal zengése bennem, mi szólít magasba?
Szilaj mén a te szerelmed, messze földre vágtat,
fáradt lábam nem követhet, nem futhat utánad.
Fogoly lesz a megkötött ló, amíg el nem oldom,
fogyó csókom laza béklyó, nem léssz tőle foglyom.
Ám karom még pányvahurok, kezessé tesz téged,
rabbá mégsem igázlak, ha ölellek.
Csak védlek.
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PYGMALION ARANYLAKODALMA
Elefántcsont helyén most hús van s rajta bőr: e
szobor már nem szobor. Sudár lány lett belőle.
Mindene működik: vese, gyomor, belek,
áramlás futja át a véredényeket,
igézőn süt szeme, csókot ígér a szája,
holtig őt látja csak, ki egyszer megcsodálta.
Galatheát az én kezem formálta meg
(abban Aphrodité „ludas”, hogy lelke lett) –
és nőül vettem őt…
Már ötven éve ennek.
Vajon ki menthet át egy lángoló szerelmet
az idő tűz-ölő, jeges folyóvizén?
Sem hozzám vénülő asszonyom, sem én.
Szép lenne most is ő, ha meghagyom szobornak,
ám ennyi év után a bája mind lesorvadt,
s bőre, mely hajdanán lelkének burka lett:
fityeg s mást nem takar, csak gyengült szerveket.
Aki életre kel, halandó lesz legottan:
nincs öröklét, csupán a kőben és a csontban.
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Időtlenség a cél, megkövült-mereven?
Vagy véges létezés után a sírverem?
Ó, Galathea volt szobrok között a legszebb,
de értem létre kelt s velem öregedett meg,
mindketten meghalunk, én előbb, ő utóbb.
És ő is tudja már: sorsnak ez volt a jobb.
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VASPÁLYA
Öreg pályaőr, hová mégy?
Húz a nap, akár a mozdony,
a töltésen nincsen árnyék
csak fakult, letaposott gyom.
Talpfák közül kibújt a gaz –
vonat erre úgyse jár már,
nincs jegypénztár, nincsen utas,
csak a csönd az állomásnál.
Kinek jó, ha felvigyázol?
Hibát ha látsz, hol jelented?
Vajon meddig ér a távol,
ha a sínek rozsdavertek?
Miféle véredbe-oltott
munkaköri kötelesség
teszi, hogy teszed a dolgod
anélkül, hogy megfizetnék?
Ki a megbízód, ki küldött
fel a puszta pályatestre?
Vízirendőr? Népi ülnök?
Úri hölgy? Parasztmenyecske?
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Góg Jánosnak

Számít-e rád még az ország?
Kell-e vén legény a gátra?
S kell-e sínvas-folytonosság,
hol szakadozott a pálya?
Rekkenő a boglyatűzzel
dúsított nyárvégi hőség,
ide már az őszi hűs kell,
dér-takarta legelő, rét,
melyen átfektetve mállott
sínek üzenik a télnek:
nincsenek már indulások,
sose lesznek érkezések.
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A Gyöngyhalászok (2021) című
– Jóna Dáviddal közös –
kötetből, valamint
2019 és 2022 között megjelent
folyóiratokból, antológiákból

„QUEL GIORNO PIÙ
NON VI LEGGEMMO AVANTE”
Dante Gabriel Rossetti Paolo és
Francesca című képére
És aznap már nem olvastunk tovább, hisz
megértettük a könyvből a teendőt,
s vállaltuk útunkat, akárhová visz.
Rimini úrhölgyét, a zsenge delnőt
asszonyabbá a szép sorok igézték
s magam is tőlük lettem végre felnőtt.
(A kastélykertben Lancelot regéjét
olvastuk, vágya mint ejtette tőrbe,
s – bár tudtuk, hogy biztos halál a tét rég –
az ő példáját tettük meg nyerőre.
Azóta kettőnk végzetének árnya
egyként vetül a házasságtörőkre.)
A sors könyvét ki félbehagyni gyáva,
amikor olvasmánya merni készti:
annak bizonnyal messze még halála,
de nincs értelme aggkorát megérni.
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BOCCACCIO 1348-BAN
Firenze utcáit reszketve róttam,
midőn ránk tört a rettentő ragály,
holtak hevertek szerte, több halomban –
szemét, amely elszállításra vár.
Ki a folyónál hullt el, azt legottan
a vízbe dobták – úszna messze már!
S tetemeket cipelt az Arno árja,
fertőt fodrozva szét a partvilágra.
Polgár a polgárt elkerülte félve,
szomszéd szomszédra ajtót nem nyitott,
szülő irtózva nézett gyermekére,
ha hóna alatt „búb” mutatkozott,
s nem csókolhatták ajkát – még kezét se –
hölgyüknek a szerelmes lovagok.
Mindent s mindenkit átformált a pestis,
a kézenfekvőt és a képtelent is.
De volt, ahol benépesült a kocsma,
bortól pezsdült a kedv, mozdult a láb,
haláltánccá fajult a vad tivornya
kaszást kacagva: egy nap a világ!
Hajnalban aztán – ki se józanodva –
szédültek többen a nemlétbe át,
még szólt zene, de egyre gyászosabban,
aztán tömb lett a csönd. Megbonthatatlan.

— 648 —

A krónikás, mit járva-kelve lát, hall:
lejegyzi pontosan. Ennyit tehet.
Én – el nem tékozolt írástudással –
még azt is megcselekszem értetek,
hogy hét leány és három ifjú által
elmondok tízszer tíz történetet.
Okulásul? Vagy csak vigasztalásra?
Ha így, ha úgy: talán nem lesz hiába.
(2020)
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FAUST KUDARCA
Belátom már: a pillanat erősebb.
Elfogtam – mégis ő tart fogva engem.
Csupán mozgása éltet az időnek,
a megállított pillanat kegyetlen.
Szép vagy, maradj! – mondtam a villanásnak,
mely ráaranylott Margitom fejére,
de épp akkor – rosszul mozdítva lábat –
felszisszentem egy éles kőre lépve.
S a kín, mely átnyilallt szegény bokámon,
idültté vált a rögzült pillanatban,
így holtig kell lábam fájlalva járnom:
a kő-érzet állandósult alattam.
S rögzült a kép, mely Margitot mutatja
aranysugártól eltalálva akkor:
önvádamat csitulni sose hagyja,
nem hoz nekem megbékélést az aggkor.
Most már tudom: a pillanat varázsa
illékonyságában rejlik. Mert ha torpan:
nagyon hamar pórázzá lesz a pányva,
mit rávetettünk elhamarkodottan.
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PETŐFINALE
1.
Petőfi utolsó
(feljegyzett) szava
Potomság a kozákok rohama,
szláv vért fakaszt a síkon szláv dzsida,
de magyar szívből buggyan az a vér,
ha a dzsidás döfése szívet ér.
És potomság, hogy ez a hősi vég
kétségessé lett mára némiképp,
hisz nem számít, ki mint végezte be,
csak az, hogy milyen volt az élete.
És potomság a pesti agypenész,
a beskálázott bolhaköhögés,
a bújtogató sandaság, ami
egy kétbalkezest hajt a harcba ki.
És potomság, hogy oly oktondiak
a léprement szabadszállásiak,
az út – főképp, ha meg vakon teszik –
hosszú a csebertől a vederig.
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De az, hogy már az európai
csendet Héjjasfalván is hallani –
az is potomság? Sándor, válaszolj,
akárhol vagy!
Isten se tudja, hol.
2.
Szendrei Júlia panasza
Ha nem lennék egy jelkép özvegye,
engedhetnék a súgott unszolásnak,
mely önkezemmel vetkőztetne le
s alvásom ellen bontaná az ágyat,
ha nem csatolna rám erényövet
az a tudat, hogy szemmel tart az ország:
arcátlan – mint az arctalan tömeg –
sutba vágnám az únt erény koloncát,
de a tömeg fölé emelt nehány
hozzám írt költemény – és nincs menekvés!
A halhatatlanság magaslatán
szárít a fény s erőm a fényben elvész.
Tudom: csak addig illet tisztelet,
míg nem dobom el az özvegyi fátylat.
Még gyászolok, de máris rettegek,
hogy engedek a súgott unszolásnak.
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3.
1899 Szilveszterén
(Játsszunk el azzal a gondolattal, hogy Petőfi valóban Barguzinba került s ott öregedett meg. Vajon milyen verset írt volna a századfordulón?)
Megértem hát a századfordulót.
Hetvenhét év nehezül vállaimra
és lassan már szívemig ér a hó.
Otthon is hó takarja most a pusztát,
mégis melegség önti el a lelkem,
ha ama másik hóra gondolok.
Egy újonnan jött száműzött mesélte,
hogy nemzetem – harminckét éve ennek –
kiegyezett volt hóhéraival.
S helyet foglal a jognak asztalánál
mindenki már (a jogfosztókat is
beleértve, sőt ők ülnek a díszes
asztalfőn, és a bőség kosarából
egymást kínálgatják szivélyesen,
az asztalvégre szorultaknak egy
fügét se lökve – legföljebb mutatva).
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Béke van ott. Ki gondol már azokra,
akik rézágyúkat virágoztak fel
a karikára hulló, langy esőben?
És rájuk, akiket összetiporni
tudtak csupán a fúvó paripák,
de megfutamítani? Azt soha!
Ki gondol rájuk? Lelkifurdalásból
emlegetik csak őket ünnepi
szónoklatok hazug hevületében,
s a volt hóhér csak mosolyog ezen –
szájon át megy a gőz ki a fejekből.
Értük virrasztok s – bár az itteni
naptár szerint Szilveszter más napon van –
az új évszázadot én most köszöntöm,
egyszerre messzi honfitársaimmal,
akik – noha versem buzgón szavalják –
mind elfeledték, hogy kikért s miért
vetődtem a fehéregyházi síkra.
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BOLHÁBÓL ELEFÁNT?
„Akik Ady Endrét az öröklétben sértegetik, nem
szent merénylők, csak a tűrhetetlen nagyság ellen fenekedők. Labancnak is rosszak.”
(Nagy László)
Ha perc-emberke
öröklétűbe mar:
köhög a bolha – mondja a magyar.
S mikor köhögni kezd a bolha:
elhiszi, hogy ormány az orra.
Úgy véli: reng a föld, ha ugrál,
s agyardöfést hitet,
ha csíp, ha szurkál.
Amikor a bolhák köhögnek:
borotvapenge vágná ki a tölgyet,
parajlevél napot takarna,
s veréb az őzgidára
sasként lecsapna.
S ha bolhák századokba szúrnak:
kilyuggatják a múltat,
s szita-szita péntek:
rostán peregnek át
hajdani események.
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Máris harsogja milliónyi száj:
az Alpokon
bolhaháton kelt át Hannibál.
Köhög a bolha – s csípve, szúrva mar,
de fullánkból
még sosem lett agyar.
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SZÉP ÚJ VILÁG
Megértük,
hogy nem égi manna,
hanem maga a bemocskolt levegőég
halálos permete hullik alá
tátogó reményeinkre.
Megértük,
hogy hivatalos
horgászengedéllyel is
lehet pecázni a zavarosban.
Megértük,
hogy legtöbbet az kaszál,
aki búzatáblák helyén
sáskákat legeltet.
Megértük,
hogy aki vermet másnak ás,
biztos lehet abban,
hogy ő maga
sosem esik bele.
Megértük,
hogy vizet se prédikál már,
aki bort iszik –
sajnálja azt is a szomjazóktól.
Megértük,
hogy az árvák könnyét
palackozva árusítják,
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akik felszárítani lennének
hivatottak.
Megértük,
hogy a botok boldogabbik vége
a boldogtalanokat tanítja újra
a régi móresre.
És azt is megértük,
hogy fűbe-fába,
agyba-ágyba
sáros lábbal besurran az állam.
Szertenézek s nem lelem
honom a hazában.
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NE HIDD

Hanzel Bélának

Ha egyszer – nem tudom, mikor –
győz is a józan ész,
kormányprogram akkor se lesz,
mit vakmerőn remélsz.
Ne hidd, hogy itt nem Barrabást –
Krisztust kiálthatol:
itt nincs más, csak bűnös lator
vagy bűnbánó lator.
A kétszerkettő-regulát
tagadva se feledd:
legfőbb érték pénzpiacon
az ember nem lehet.
Ábránd, hogy újra kék lehet
a megfakult Duna,
ne hidd, hogy kifoghat vizát
Angyalföld, Óbuda.
És azt se, hogy van Kánaán –
úgysem jutnánk oda.
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FELRIADVA
Én várom azt az éjszakát,
mikor álmából felriadva
lelkiismeretem magát
sietős hévvel összekapja
s fázósan (nem burkolva már
puha pehelypaplan-melegbe)
kihűlt szobámban föl-le jár,
szétszórt szavakat összeszedve.
Ajkamra rakja vissza mind,
hogy eltökélt beismeréssel
kimondjam végre szó szerint,
amit a tisztesség igényel,
majd elszalad a házakig,
ajtón és ablakon bezörget –
meghallja, aki bent lakik
s lerúgja magáról a csöndet.
Nem lehet várni reggelig
azzal, mit éj érvényesíthet,
az alkalom gyorsan szökik,
akár a pillanatnyi ihlet,
gyalázatom lehet hamar
a csönd, amely csitítva hat rám,
hidegtől óv, puhán takar –
s takarna sírig is, ha hagynám.
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Baranyi
Ferenc

Baranyi költészete európai színvonalú. Mindenképpen a huszadik század második felének legjelentősebb
magyar költői között foglal helyet.
(Giancarlo Vigorelli, 1993)
A Kossuth-díjas költőt társadalomkritikus költeményeinél és műfordítói remekléseinél is nagyobb
mértékben szerelmes versei tették
nemzedékének „hangjává”, rajongott „kultköltőjévé”, legkedvesebb
lírikusává, a legnépszerűbb élő klaszszikussá.
(Madarász Imre, 2009)
Magasból nézve s az egész pályára
érvényesen így látta Baranyi Ferenc
költészetét egy pályatársa, egy koronás fő, Juhász Ferenc, amikor átnyújtotta neki a Tekintet folyóirat
díját: „Nem látok váteszi magatartást, képviseleti beszédmódot, csak
igazi jó verseket látok, szép és emberi
költészetet, szerelmet, örömet, vágyódást, hűséget az elesettekhez, tisztességet az emberségben…
Vivát, barátom! Vivát, Baranyi!”
(Farkas László, 2012)

Sose tartoztam szekértáborokhoz, az irodalmi életben tehát nagyon hamar a senki földjén találtam magam. A közéletben viszont nyakig benne voltam „eleitől fogva”, a közösség volt az éltető közegem. Ez a vaskos kötet, amelyben
az életem, valamint eszmei és művészi fejlődésem versekben mutatkozik meg, igazolhatja ezt. Hajdan nagy volt az
olvasótáborom, de talán most sem vagyok még „leírva”:
a világhálón sok-sok versem kering, javarészt ismeretleneknek köszönhetően. Hálás vagyok nekik, de arra kérem
őket, hogy csakis a köteteimből merítkezzenek, ne az internetről, mert ott olykor döbbenten olvasok idegen sorokat a
nevem alatt. Dilettáns klapanciákat és szépséges költeményeket egyaránt. Lehet, hogy szándékosan akarnak lejáratni egyesek – vagy idegen tollakkal ékeskedőnek feltüntetni.
Ezért kérem: csakis kötetből!
Ebből például.

Baranyi Ferenc • Tiszta szándékkal
Pályakép – versekben • 1954 – 2022

Számomra Baranyi Ferenc neve
egyet jelent a tisztességgel és a bátorsággal.
(Szepes Erika, 1993)

Baranyi nem a villámok költője, verseire inkább a „csöndes hang erélye”
a jellemző. Megalkotta az őszinte
érzelmek szerény és egyszerű szépségének néhány maradandó költeményét.
(Kaposi Márton, 1962)
Baranyi a magyar Jevtusenko… Sikerének titka éppen haragvásaiban
rejlik, hangvételének meggyőző erejében, okos szarkazmusában.
(Enrico Franco, 1964)
Nem szertelenül csapkod, nem anarchista lázak tüzelik, hanem a forradalmár indulata fűti: felelősség és
áldozatos küzdeni akarás.
(Pomogáts Béla, 1966)

Tiszta szándékkal
Pályakép – versekben
1954 – 2022

Baranyi költészete a forradalmi etikáért perel a ki-kiütköző polgári tendenciák – a kétely nélküli belenyugvás, karrierizmus, megalázkodás
– láttán.
(Alföldy Jenő, 1978)
Baranyi mindig is tisztán, világosan,
rejtvények nélkül alakítja versét s
mindezt szolid ismerős költői eszközök igénybevételével teszi, könnyed
természetességgel, olajozott formakészséggel.
(Lengyel Balázs, 1981)
Aki verseit forgatja, annak ismeretlenül is társa, szinte barátja.
(Tarján Tamás, 1987)
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