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Néhány apokrif
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Horatius Óbudán
           – két töredék –

1. (Az obsitos marad)

Derék vidék ez, nagyszerű tartomány,
Jó víz, mező, és megfelelő hegyek.

Soká időztem itt, barátom,
És maradok, ha lehet, halálig.

Mondták a jósok: párducos új hadak
Jönnek, kitűzik új birodalmukat,

Habarcsba szórják hamvainkat…
Jöjjenek! Épül a város úgy is!

2. (A madárjós sírfelirata)

Barbár nomáddal védetem én is
Házam, hazám itt, más vadak ellen.

Ejts könnyet értem, áldozatként,
Oszd kenyered ki az érkezőknek!

Azt én se láttam, mily seregük jön,
A más szavúak már mire készek,

Csontommal ifjak játszanak majd,
Kőfedelemre hevernek este –

Emeld ma mégis poharad, szólj,
Dicsérd a mestert: kétezer évre

Szorít helyet száz helytelennek.
Róma, tanulj magyarul, megéri!
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Elődeim, rómaiak

Aquincum aggó   őszi lakójaként
Sorsbéli társként   tisztelem őseim
Bennük, ha más nyelv,   más zene, más hit is
     Tartotta őket   meg Duna-tájinak.

Testvér-barázdák   homlokukon, miként
Szántott sorok szép   emberi birtokon –
Áldott nevükkel   sorstalan istenek
     Járják a táncot,   futnak a fény alatt.

Csöndek teremnek   szent ligetek között,
Bennük fehér fény,   kőtemető virág.
Értünk virulnak,   halnak a fák, füvek,
     Részeg reményű   római romhazák.
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Aquincumi jegyzetfüzetemből

1.

Már negyven évem sáncfala romlik itt,
az életemnek szebb karéja.
Fiók-öröklét vonja egybe
         kétezer év hamujával. Így jó.

2.

Én a nyári éj vidor őre volnék.
Rom hazák között a baráti szélé.
Tűzre szórt szent daloké. A többit
              múzeum őrzi.

3.

Emelj egedbe, ősi fény,
Mithrász, királyi glóriás!
Legyőztek ócska műveim.
A város áll, a város él.

4.

Könnyű szeretni a várost – messzi vidékről, távoli helyről,
ám ki naponta botladozik itt, tört kövek és cserepek közt,
rossz utakon, pocsolyák, szemetes-kupacok labirintjaiban,
közönyös utazók, hivatalnoki máslét szemsugarában,
másként őrzi szerelmét, mint a turisták, nyersebbek a
mozdulatok, érdesebb a beszéd is. Nem baj. Öregecske a
szentem, én se vagyok friss dalia – egymásra feszítve
felelünk meg a sorsnak. De tudd: ahol út volt kétezer éve,
most is útpálya feszül, ahol akkor folyt a patak, most is ott
csörgedezik – és ahová kocsmát telepített a hajdani szomj,
ott most is mérik a sört, bort. Érzem a rendet – éber a
törvény, természetes és emberi egyként. Őrzi, teremti
nyugalmam, s már-már vágyom a végső egyesülésre:
porom aquincumi porral, lelkem a helybeli hétfejű szellem
rongyaival keveredjen. In usum.
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Ave Maecenas!

Érted zengnek a kései költők,
Lábad elé települnek, a segged méregetik, jó,
Talpadat éppúgy. Visszafogottak – végül is ők még
Hisznek az ósdi mesében, az öncél nélküli tettek,
Érdemeik erejében, az értő támogatókban.

Néha a sanda tekintet mást mond: ébredezik már
Vézna gyanúnk, tán mégse hajaznak e rendre a dolgok.
Írjuk a himnuszokat, zsongatnak a zsönge szonettek,
Fennen zengnek az ódák, mégse potyognak az érmék.

Nézd, a gerincünk mily egyenes, csupa szálfa!
Porba vetett aranyért se hajolna e had, nosza, nyomd hát
Tiszta, serény kezeinkbe a kincsed, a himnuszok árát,
Most se fukarkodj! Szólj, már vetkezhetnek a lányok,
És ne feledd, ama szép fiatal szolgáidat is hívd!
Számoszi bort ide! Fürjet! Mézben főve pacsirtát!
Hírnevedért e csekély ár – munkánk bére csupáncsak.
Mit tud a pórnép, mit tud a korhely, balga plebejus?
Szántani, vetni, na jó vicc! Csak nem daktiluszokban?
Ácsol-e hexametert a hajóács? És a szakácsnő
Főz-e finom, friss jambusokat? Dithirambusokat süt-e
Pék, vagy a varga a versláb hossza szerint kanyarítja
Mától a bőrt? Ne nevettess! Lanttal a trágyaszedők?
Rőt karavánok Anakreon énekeit föl- vagy lebatyuzzák?

Mérték s érték csak mi vagyunk itt (és Te, Maecenas!),
Suttoghatnak a hitvány álnokok és demagógok!
Rontják híredet, és a miénket, most is e korcsok,
Kell az aranypénz – mondja a mocskos banda – a hadra,
Kórház, pékség kell a vidéknek, iskola, kőút,
Templom, színház, áruda… Mind a Te pénzeden, úgy ám!
Így mi marad? Nem a plebsznek, Néked, az isteni fénynek
Szóltak a himnuszaink! Emlékezz

Vulpiusodra!
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Horatius-apokrif

Júlia, bontsd meg az ágyat!
Várjak az estre? Mi végre?
Délünk szép örömét
Éppen az est veri szét –
Kétezer éves az éjjel.
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Catullus versenyen kívül átigazít
egy tavalyi Horatius-apokrifot

Júlia, hozd be a kecskét!
Várjak az estre? Mi végre?
Volnál nő magad is,
Jobb, ha valódi, jó, ha hamis –
Végre ma hágni szeretnék.
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Falfirkák a közfürdőből

.

Zengje dalunk az öröklét isteneit,
Bűnösök, épp olyanok, mint bármelyikünk –
Zengje dalunk a halandó embereket,
Földi erényük alázza az istenekét.

..

Volscus isteni ember: bűnei égbekiáltók…
Ám az erényei emberiek, besimulnak a sárba.
Juppiter emberi isten: bűnei sárba-kevertek,
Ám az erényei isteniek, meg se látja az ember.

…

Istenek. Emberek. Istenek? Emberek. Emberek? Istenek.
Istenek. Emberek! Istenek! Emberek. Istenek! Emberek!
Istenek? Emberek! Istenek! Emberek? Istenek? Emberek?
Isteni emberek? Emberi istenek? – Késik a válaszod?
Hiszen így remek ez!

….

Emberi isten? Isteni ember?
Nincs hiba, néha tükrözik egymást.
Ritka, de olykor egybe is esnek!
Isteni ember? Én vagyok az.
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Aquincumi ekloga

Költő:
Adjon az Isten! Már régen láttalak erre a nyájjal,
Féltem, másfele jársz, ha legeltetsz, abbahagyod tán
Ezt az egészet, és nyugalomba vonulsz, szamarastól.
Pásztor:
Én nyugalomba! Amíg élek, terelem juhaim, mint
Hajdan az ősök: visszatekintve a pár ezer évre,
Már amióta a birka az ember társa, cselédje –
Költő:
Pár ezer év! Ne nagyítsd fel a dolgod! Most ezer éves,
Pont ezer éves az ország, épp erről faragok dalt
Félrevonulva a zajból.
Pásztor:
                                    Hagyd a rigókra a dalt még,
Hozzád férfiasabb hang, témádhoz pedig érces
Metrum az illőbb. Bár ezer év röpke idő itt.
Költő:
Röpke idő! Ne becsüld le a tetteket és az időt se!
Pásztor:
Nem hiheted, hogy a nagy történelem épp veled ébredt,
Ezredek álma csomósodik itt röggé, akarattá,
Csonttelepek, temetők sora egymást gyötri, szorítja,
Bárhova böksz le, az ásó őskoponyába ütődik!
Hol volt még a vereckei Árpád-had, mikor itt már
Trónra emelte a város a szent názáreti Jézust!
Ott, az úton túl, látod a romkert fái alatt áll
Temploma romja, a Mithrász szent helye mellett.
Költő:
Elhiszem, így van. Azért itt, s most ezer éve mi élünk!
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Pásztor:
Róma is állt ezer évig, s most sem puszta az ország.
Véred a kőpattintó fürge vadászok, a szorgos
Gyűjtögetők őssejtjeit őrzi, akár az enyém is.
Gazdag a törzs, ne szegényítsd, vélük igaz csak az ünnep.

Költő:
Jó. Pannónia százezer éves, azért ezer éve enyém,
Engedd, hogy kiszakítsam a korlát nélküli térből
És az idő folyamából, s most – Hungária lévén –
Ünnepi módra csak érte emeljek szót, teli kelyhet.
Pásztor:
Rajta, tegyed. Veled áldozom önként. Te is itt élsz,
Ünneped éppúgy illhet a barlang szája előtti
Széptüzű esték halk öröméhez, mint a jövődben
Élni remélt sikerekhez. Nos, ha megosztod, a lángja
Egyre növekszik, s élteti majd az utódaidat mind.
Költő:
S téged, öreg! Ha jövőre a nyájadat erre vigyázod,
Újra beszélünk új örömökről, újra kibontjuk a bort is…
Pásztor:
Nem jövök erre jövőre. A város, lásd, bekerített,
Új telep épül a rétre, az ősi Mocsáros enyészik,
Más legelő vár, ott a hegyen túl, erdei tisztás.
Ám ha emelsz poharat, egy korty engem is illett,
Csak nem az első, az ezután is járjon a földnek…
Költő:
Rendben! Boldogan éld meg a harmadik ezredet!
Pásztor:
                                                                          Úgy lesz.
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A Medveisten bekukkant Aquincumba

Baj van a mézzel? A málna sem érik? A récetojás záp?
Nézem a barlang szája előtt a követ: csupasz újra.
Hol van a népem? Az áldozat elsíbolása is érint,
Szó, ami szó, de a hódolat elmaradása a fő baj.
Látni, miként könyörögnek, a homlokuk éri a földet,
Bíz nem utolsó élvezetem volt. Most meg az éhkopp!

Tűrhetem ezt? Bundám ragyogóra kefélem, a mancsom
Friss manikűrt kap, s indulok is: reszkethet a város!
Ámde a strázsák dárdahegyén pimaszul forog a fény,
Rám se tekintenek, azt se kiáltják: „Hé, hova, földi!”
Annyi a vendég, más földek fia-lánya, közéjük
Számít engem a bamba parasztja! De félre a morgást,
Még jó, hogy nem cirkuszi vadként löknek a sáncba.

Nézzük a templomokat! Hova hordja a mézem a hűtlen?
És ki zabál fel minden gyenge galambot előlem?
Lám, üres ég ura, nagy Jupiter köve is, hihetetlen!
Mithrász frízén némi kenyér, bor, Bacchus előtt sör,
Kortynyi csupán, míg Héra, Deméter szent helye rom már,
Flóra virágai rongyok, az istenek – elfeledettek,
Még a Keresztrefeszített félkész temploma is kong.

Látja a praetor tétova, bősz ábrázatomat, s szól:
„Vége a boldog idődnek, Medve uram, te se tudtál
Önképedre teremteni népet, lám, ez a sorsod:
Nem fog az isteni ember medve-pofával imádni,
Még ha a plázák vak közepére is állsz. Ha vigasztal,
Ekként jártak a többiek is, csupasz űr ma a mennybolt.”

Nő a tömeg, felbőgnek a gépek, – elég e világból,
Vissza a barlang jó hűvösébe, gyerünk! Mire várnék?
Még ma az oltárt mélybe hajítom, a mézet, a málnát
Megkeresem magam is, majd már-már isteni módon
Szánom az emberi módra szegény ó isteneket. Brumm.
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Elférünk mind e hógolyóban
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Kezedben égő pántlika

Görög gúnyában érkezel
Bikád sörénye lángcsokor
Kezedben égő pántlika
Ázsia vére ajkadon

Latin dalokba ránt a szél
Befognak éji kőkörök
Krisztus keresztje ékesít
Bizánc aranyban altat el

Germán regékbe tévelyedsz
A brit oroszlán udvarán
S a szláv mezőkön áttelelt
Szittyák tanyáznak melleden

Szerelmeinket egyszerű
Virágos ág ha illeti
Anyára földre új igaz
Szavunk nem ébred évekig

Ha közhelyekre térdepelsz
Kivesznek égi szárnyasok
Ha jámborokra nincs időd
Megejtenek az ordasok
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Emlékkönyvbe

alkonyodott
lehúzták az üzletek rolóit

a kávéházi zenekarok
csiholták már a nótát

Orpheusz vállára vetvén lantját
lesétált a Dunához

horgonyt vetett az éjszaka
kigyúltak az álcázott narancsfák
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Tűnő erdőmben

gödrök acélos göbös évek
szénpor havában szélfútta nyomom
tűnő erdőmben őzek bújnak
nem futnak nem nem sohasem futnak
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Pince mélyén

Kocsma mélyén dal születik
Mi az hogy dal égi ének
Dödögik a törzsvendégek
Jaj de ifjak ma a vének
Jaj de ifjak ma a vének

Rozsdabarna őszi erdő
Szélén lángol csak a dalnak
Madarak is persze darvak
Húznak benne napnyugatnak
Szállnak benne napnyugatnak

Sohasem volt üde faluk
Lehelete borgőz helyett
Magasztaljuk fel e helyet
Frissen tartja leheleted
Épen tartja a lelkeket

Pince mélyén ó dal éled
Dünnyögik a törzsvendégek
Egyre forróbb már-már éget
Jaj az ifjak milyen vének
Jaj az ifjak milyen vének

Szép hitek is megkergülnek
Penész alatt lángbetűket
Böngésznek a csonttáhűltek
Dohos homályt ont az ünnep
Dohos homályt ont az ünnep

Aztán csend lesz holdas éjjel
Néhány foszlány leng a szélben
Borban fürdött-e vagy vérben
Van-e valaki még ébren
Van-e valaki még ébren?
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Mozaik Hadriánusz szigetéről

Csaknem a Szigettel szemben lakom. Mióta van, élvezője
és elszenvedője vagyok a pótfesztiválnak. A fesztivál-
pótléknak. A juszt is kihazudott azért is ünnepnek. S
tényleg: a zenének. A zajnak, a füstnek, a tömegnek, a
tessék-mondani-mondd-már-hol-van-nak, a bábelfiókáknak,
az ablakom alá tévedő turistának-drogosnak-kéregetőnek-
bűnözőnek-szerencsevadásznak-kandinak-lelkendezőnek-
kalandrakészülőnek, a tömegesen áradó vesztesek
bánatának és kicsikart örömének.
Özönlenek az ember-szigetek az emberek szigetére.
Hadriánusz hasal egy felhőn, verseket olvas, s le-lenéz.
Bólint. Együtt vagyunk Pannóniában.

*
Mindannyian szigetek vagyunk.
S vagyunk mindannyian: maga az Óceán.

*
Esik, esik szerte Magyarországon.
Árvíz mossa szét a harangszót,
Árvíz sodorja el a haranglábat,
Árvíz ringatja a harangozót.
Sem Noé, sem bárka, sem végre-Ararát.

Alszik a vízbeborult túlontúl-túlvilág.

*
Szigetek lesztek mindannyian. Szigetek: körülnyalt
fakoronák. Vergődő vadak a habverésben, süllyedő
szigetek. Madárfiókák: sodródó majdnemszigetek. Szenny,
mocsok, törmelék, bűzlő tetemek, hordalékok: torlódó
alapja a jövőnek. Születő kontinentális talapzat? Fejtörő a
társadalom lemez-tektonikusainak? Sár, sár, sár, szemét
göcsörtös növényi csonkok, emberi hulladékok. S felettük –
hinnéd-e? – percnyi szivárvány. Olyan valódi, hogy szinte
fáj. Fáj.
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*
Nemet mondtok szennynek, halálnak.
Nemet mondtok az árvíz-árulásnak.
Nemet mondtok a megcsinált világnak.
A szigetekké züllött apák-anyáknak.
Nemet mondtok a formák trónusának.
Nemet mondtok a jólszabott dumáknak.
Nemet mondtok a pántlikás egeknek,
Véres-loncsos- bűzlő hínártengereknek,
Nemet a rothadt világegyetemnek.

*
Tiétek szeretetem.
Nemet mondtok – persze – szeretetemre.
*

Mondtok-e már igent?
Várok – öreg sziget – várok igenetekre.
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Ki bánja?

Barbár valék, de Róma szólt:
Ne tengjek így a végeken!
Provinciának elmegyen
Hazám, ha kérem; egy legyen
A föld, mi összetartozik.
No lám, a tóga föst nekem,
Ha bő kicsit, ki bánja, mondd!
A légió se kérdezi,
Ki borja hal, ha jó bolond,
A városért, a fórumért…
Barbár valék, de már a fény
A friss időbe, ím, bevont,
Latin derű kel arcomon.
Naná, övék a vér, kiont-
Va és övék, ha ég, ha pang.
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Impromptu a Keled utcából

Vacognak a hófogta romok.
Imre két kutyát vezet.
Vonat kattog. Gőzös homlokok
taszigálják le rólam a telet.

A vaskerítés villamos lázban
dédelget mag-villámokat.
Elférünk mind e hógolyóban, láttam,
mosolygok, amíg az ég tátogat.
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Kurta dalok
Etűdök Óbudáról

A rúdon öt harang feszül.
Szólna már, de nincs kinek.
Hordók között az éjszaka
Kongatja dühödt dalait.

X

Imre nélkül jönnek a kutyák.
Szimatolják: van-e kutyatúlvilág.
Jégbordáinkra felfeszült a szél.
Egy szív hiányzik. Dobrokol a tél.

X

Visszhangom jól emlékezik,
Svábul károgok, latinul mondja vissza.
Itt minden kőnek három kora van,
És minden nőnek három örök arca.

X

Volt egy lovam – úrféle voltam,
Nem fuvaroztam, lovagoltam.
Katonaló, Hédinek hívták,
Öreg hátas volt. Tartom titkát.

X

A város már régen mibennünk lakik.
Ami kívül van, csak ócska másolat.
Színtelen. Mocskos, szürke valakik
Gyötörnek benne gyengébb másokat.
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X

A stégek minek vannak ott?
A színben halott csónakok.
A csónakházajtón lakat,
A lakat fölött fadarab,
A fadarabba ütve szeg –
Ördög viszi a verseket.

X

Méla barátom, aludj csak, a holnapok ütre befutnak:
Nyögnek a városi fák, tágul a tárgyi világ.
Létezik élet a Marson, akármikor átül a majmom,
Átevez Óbuda is – mind a valódi, mind a hamis.
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Örök jelenből

Mit is? Miért? No és mivégre?
Mi? Értük? Védtelen és védve?
Előre, hátra és középre
Repülő kövek menedéke.

Menetbe rendezett tömeg.
Külön-külön itt sincsenek.
Hull a hamu, az egek égnek.
Dadogó bábot bont az ének.

Erősen hiszem, nem volt kezdet.
Hogy is lehetne vége ennek?
Örök jelenből pislog a szó ki:
Tűnődik: szabad, kell-e szólni.
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Külvárosi reggel

A város szélén csikorog a béke,
Galambok szárnyán harmatos halál.

Sötét van.

Sötét a város, sötét a szív.
Hallgatnak a hosszú éjszakák.
Hallgatnak a slágerrádiók.
Hallgat sötéten a hajnal.

Csak igen halkan csilingel
A díszletek mögé szorult Nap.

Lassan lépdelsz a csörgő hírszemétben,
Lassan álladig ér, magába fogad.
A tolvajszélben már te hemperegsz,
A sötét hajnal arcodra tapad.

Kiáltanál. Tapétacsend a hangon,
Tapétacsend a dühök varas sebein.
Csak suttogás kél, gyáva suttogás,
Visszavonható, csak félig-kész beszéd.

Mitől kellene megvédenem téged?
Talán hazug mosolyba öltözöl,
Legyen mit megvédenem tőled?
Aprópénz csörög, félárú öröm.

A város szélén csikorog a reggel,
Csapágyaiban szikrázó homok,
Vánszorgó percek kenik tengelyét,
Olajba fullad a harsány mocsok.
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Végül is: miért ne lenne hajnal?
Már színfalakat hasogat a Nap.
Frissen felépült romok fedezik
A múltba töppedt igaz romokat.

Vége a csendnek, fuldoklik a sötét,
Néhány gyárkapu is nyitva, látod.
A kóbor macskák szőrén ércesen
Őrzik maguk a másra ébredt lángok.

Induljunk újra. Jön a villamos.
Nehézkenyérrel telik a peron.
A szó is ébred, kiemberedik,
Ezüst tócsákba fullad a beton.
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Garázsmenet

visít a lány
üres buszon az éjfél

áll a forgóban
a forgóban áll

hablatyol az éjfél

ez a busz
kiáll

míg mer visít a lány
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Kláris
(részletek)

6.

az ablakommal szemben vaskerítés
a vaskerítés mögött jázminok

töltekeznék az illatukkal
gonosz szél forog

holdfény cikkan a jéghegynyi
magányon

jázminillat rázza
rázza a vaskerítést

9.

bükkfa parazsán cseppre csepp
ökör forog a nyárson

lehull az éj a nyűtt kabát
nincs aki kiáltson

10.

a sarkon kék kabátban
az ősz harmonikázik
sapkájába a szelek

szórják az arany levelet
fölötte ázik-fázik

egy elképedt madárdal

14.

élünk mint eltévedt városi kakas-szó
a kőbemetszett Duna-parton
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Járnál hóesésben

Járnál hóesésben roggyant ég alatt
Jégcsipkés platánok állnak sorfalat
Néhány korcs boróka meg-meglengeti
Zörgő jégsubáját hagyja csengeni

Sehol sincs egy ember sehol egy madár
Rések közé zárt fény röntgenkése vár
Koldus a december ünnepet sem ad
A hóemberéjben fáznak a falak

Meg-megállsz a hóban mentenéd magad
Barna szemű ősszel üzent ó nyarad
Kongatnak a ködben tornyot válogatsz
Tél marad örökre hogyha ittmaradsz

Ha jársz hóesésben roggyant ég alatt
Röntgenfényű házak eléd ugranak
Lehúzzák kabátod bőröd is bizony
Felhőrongyok fölé emel Orion
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Tél, 2000

A part
kihalt

Rom
a roma
Róma

Tegnap óta
Ezer év óta

Se sírás
se nóta

Bulldózer nyom
a hóba
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Találkozás a könyvtárban
Fábián Zoltán emlékének

kilép a könyvtornyok mögül
szemüvegét előre tolja rámnéz
na lássuk

hogyan is szól az erdő a síp
hogyan az elárvult kakasszó
s a félrevert harang

dudál-e még a gyár öt-negyvenötkor
felkapod-e a fejed ha sziréna szól
vagy sikoltás az autóutakról

le tudsz-e írni egy szántó parasztot
egy traktort vagy a patkoló kovácsot
láttál-e gyöngytyúkot

mekkora a cellád egy városrésznyi
vagy az a háromszor négyes panel
vagy a bőrödbe börtönöztek

kiszólsz a cirklin s naphimnusznak véled
pápua nyelven politizálsz
míg elvadul mögötted a kert

visszalép tornyai mögé bólint
utánanézek most megy le a nap
az óceán zúg partján a pálmák

s madarak igen az űrhajók alatt
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Stúdió K: Catullus

a percben kőhideg.
a bálvány felparázslik.
akadna tűzoltó-homály.
akadhatna-e más itt.

a csöndből gyúródott zene
oltárt emel s már dönti.
feláll a magányos alak.
bólint. hiányát köszönti.

testek surlódnak. éjszakák,
magukból csiholnak lángot.
s lesz ez a perc az életük.
tedd le Tamás a bárdod.
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Nem emel égbe

tudom
a magyar líra

a rónán legelészik
a pannon ének

csak kehe
hogy hallatszana égig

nem adtak szárnyat
nem bizony

a balatoni dombok
s nem emel égbe
Aquincum sem

ahol most bolyongok

levék így derék iparos
latin bánatú dalnok
pannóniai obsitos
vagy amit akartok

germánba oltott szín-avar
alánba oltott székely

száraz kóróként pattogok
a rónaság tűzében

hogy kezdhetnék ki a síkok
bérci

zengésével

ülök a színház romjain
napnyugati szélben

és enyém lesz minden délután
és enyém minden éjjel
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Flóra arcán gyöngy a vér



41
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Florália

zengett az ég de végül kiderült
és a madarak sem

választottak más vidéket
rend lett tehát

osztatlan öröm

a kecskelábú asztaloknál folyt a bor
s Flóra leányait dicsérte minden

feketedő ajak
ha bírt még

egyáltalán dicsérni valamit

aztán csend lett
talán az alkonyat

vagy
a téren kívüli idő

egy pillanata tágult
szürke-ezüst ragyogássá

vagy
Flóra virág-köntöséből

szakadtak ki az izzó liliomok
világolni a Hold elé

az elmúlt szerelmek kővánkosán
a szarkofágok lépcsős fenekén

a megtört emlékezetben

majd megszólalt a kürt
lágyan szólt mégis erősen

egyetlen égbeszökő dallam
töltötte be a várost

felhőként terült szét az ország felett
megkerülte a Földet

háromszor megkerülte
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és könnyek futottak át a részeg arcokon
a dúlt pofákra rátapadt a fény

az anyázások
hexameterek ketrecébe szorultak

szomorúan szelíden
himnuszokká hangolódtak

közel a holnap
közel a holnap

már hinni kezdtünk a csodákban
már-már belőlünk élt a fény

amikor földre csattant egy pohár
bor és üvegszilánk fröccsent a Holdba
a himnusz szárnyán vitorlázó csöndbe

révülni vágyó szemeinkbe
időn kívüli életünkbe

mindenhová

Flóra arcán gyöngy a vér
tavasz van érzed édes

emberi lett megint az ünnep
a ma a tegnappal érez

Flóra arcán gyöngy a vér
virága elenyészett

nesz jár az úton friss halál
tavasz van érzed édes
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Ünnep előtt
(aquincumi álom)

Szép új római szajhákat hozatott Severinus,
Nem volt tán soha ily tele még ez a városi bordély.
Tódul a nép, én csak nevetem, mert más csoda tart itt,
És másért lapulok meg a barna díványon a sutban.
Tudd meg: Aelia játszik a hidrofonon, zene árad
Végig a nyálas, vad, buja, vén eszement tömegünkön,
Balzsam a fülnek, a szem meg – persze – cikázik a gőzben.
Felgerjedt kakasok! Halljátok a szép Sabinának
Énekeit, meg az orgona hangját? Vagy csak a lányok
Csípeje, keble marad meg a csorba agyakba bevésve?
Én, Aquincumi Polgár, tűrhetem ezt? Oda állok,
Háttal elébük, s eltakarom – hm… – a parázna libákat.
Nagy Jupiterre! Nem én szeretem csak az orgonaszót itt!
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Tavaszi dal

Duna-parti csónakházadból
Majd friss zene árad a prímás hangol
Blattol
Egy sárga lapról
Míg gyönyörű hajót húz fel az angol

Tavasz ízű gondolatokról
Tereli el figyelmedet a traktor
Akkor
Ha nem haragszol
Leengedem az olajat a tankból

Mondd ki gyorsan nem a harag szól
Kutyák jobbról jönnek biciklik balról
Alkony
Holdaz a parton
Borzas neszekkel bizsereg a balkon
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Óbudai holdasvers

hoppsza Fáni hoppsza hó
magasra nőtt a nyárfa
csúcsára hold-sarlót tűzött
a többségi nemzet álma

csak néhány percig tarthatott
a nyárvégi karácsony
lyukas sajka immár a Hold
lecsobban a fáról

a vén Duna majd elviszi
hoppsza Fáni hoppsza
Ich gehe zu Városháza
mi gondod a Holdra
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Óbuda, itt belül

Fene megette – dünnyögtem néhány napja
(július tizenötödikén, pontosan):
épp negyven éve vagyok Óbuda rabja,
bár erre az idő korántsem rohan –

Krisztina, Józsefváros, Keszthely vagy Kanizsa
egy pillanat volt – Szentgrót annyi se –
kétezer éves nyaram örök parazsa,
meztelen mellel megőrzött mese.

…

Óbuda – persze – bennem,
sziget, hol megpihentem,
mondjuk: el-szi-ge-tel-ten,
mondjuk: feltöltve lázzal,
szerelemmel, halállal,
mondják: föltámadással.

…

a barna föld a láncoké
a láncos ég a barmoké
a barmok ó a csorda-nép
testvéreim mind így elég

…

Az ajándékba kapott város
csak veletek osztozva enyém.
Malomkövekből a múlt útja,
szólt-e erről a költemény?
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…

Óbuda a bordák közt dobol.
Szívem helyén? Szívemben? Valahol.
Elhívottan, elhívatatlan –
Bekerít a Róka-hegyi katlan,
Csillaghegy csillagszemet ád,
A csónakház-sor vak harmonikát,
A Mithrász-szentély zsoldos álmokat,
A színház őrzi szabadságomat.

Barátok, társak, mord ellenfelek –
Mind az enyémek, ameddig lehet.
Nem tudok semmit, még azt sem tudom,
Marad-e földem, hazám, betyárbútorom,
Lesz-e jövőm még, van-e két szavam
Az érkezőkhöz, vagy mind hasztalan
Amit romok között új romokért teszek,
Nő gyep felettem, áldás, gyűlölet.
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Azért sem ének

Ez persze nem vers kedvesem
Éppencsak költemény
Ha gondolod a ritmusát
Te verd belé(m)

Valami meghatározatlan
Mégis nyers lüktetés
Nekem szól ha akarod
Rád nevet és

Másnak is szól a nevetés
Sárkányfogvetés
Neked szól ha akarod
Kevés vagy nem kevés

Azért sem ének nem zene
Szúnyogszárny zizeg
Üzenete van meglepő
Ne mondd el senkinek

Azaz talán elmondhatod
Te találsz szavakat
Betonba zárva lábnyomunk
Hazáig megmarad

Közben a part a söröző
A dadogó patak
Rómában jártunk délután
Ludaik alszanak
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Episztola

Régi barátom,
mondd, hova álltál?

Kikre köszöntöd a drága kupánkat?
Mertek-e néked is kétszer a tálból –
Vagy csak a könnyebb útra vetődtél?
Fertőző uralomvágy láza gyötör?
Bamba uracskák zsoldosa lettél,
Görbe hatalmak mámora pörget.
Tudjuk, a szólamokat hamar értik,
És teli tölgyhordó tetejéről
Szépen zeng a bárgyú hazugság,
Ám a te szádból – rettenetes volt!
Persze a mentség kés a fogad közt:
Más a reménység, szebbek a célok,
Más a világ, hé, újak a lányok –
Bármilyen ócska a régi díványunk!
Mit szólsz? Látod a koldusokat még?
Látod a munkapadoktól az árba,
Űrbe lökött szakikat? Mestereid mind?
Míg kenyered süti, nyúzod a péket?
Jó belerúgni a célszörű népbe?
Szemközt köpted apádat, a bátyád,
Mért feszíted meg ősz tanítód is?
Tolvajok és pimaszok paroláin
Latrok gyilkossá nemesednek,
Gyilkosok példatevőkké, s már mint
Államférfiak ölnek örömmel!
És te közöttük? Néhai ember,
Halk szavú egykori cimbora, sorstárs,
Múzsák volt szeretője, lateiner?
Ott idegen vagy. Félresöpörnek,
Add ki a kincseidet, s coki aztán!
Itt üres még a helyed, poharad van,
Nem szaporítom a szót. Gyere tüstént,
Hogyha eszedhez térsz. Ne nagyon késs!
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Juhar pilléz rám

Gauloises-t szívok a mediterrán őszben;
juhar pilléz rám, pörgő mag, levél.
Bodzák hűsölnek a sárga ház tövében.
Ketten vagyunk: a kaszásom, meg én.

Voltunk többen is, százan, uramisten,
ezren, tízezren – pörzsölt ég alatt
madártollakból égbecsapó máglya!
Hűlt szívünk helyén karantén, salak.

Hullj parázsra, szárnyas mag, te is,
ősz pörge, megunt helikoptere,
hamis a fény, hogy hihettem tűznek,
repedt kolomp szól, nocsak, a zene…

Ha ezüst hajam rőt kócra cserélem,
kehes bőrdudám hiú orgonára,
beengedsz-é a vacogó tavaszba,
poklok mögé, a viháncoló nyárba?
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Óbuda

Római légiók
menetelése
ringatta bölcsőd –
láttad, amit kellett
kétezer éven át.

Most itt dolgozom,
kokszhegyek között,
és gyakran sétálok utcáidon,
mint Krúdy egykor.

Megszerettelek,
mert befogadtál.

1966
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Aquincumi ősz
Mozaik egy omló ház falára

Öreg harcos vagyok     utolér az este
Retesz csattan és lánc     zörömböl mögöttem
Egy új ifjú isten     a bazilikából
Talán felém kiált     vagy a borvízárus
Rikolt lajtja mellől     nógatván szamarát
Fehér porát az út    örökre rámhagyja
Üzen Róma nékem     valamit üzen még

…

fölszikráznak holdfényben a romok
szél zúg foszlányokká oszlik az éj
felmagasodnak a tört oszlopok is
őr lépdel akár kétezer éve
a fácánra vigyáznak az árnyak
az őr a csendre vigyáz

…

börtönbe szorítva tudlak csak szabadság
félresodort századok fekete kenyerén

…

keménykalap zsakett kemény a gallér akár a
tekintet

megbarnult fényképről lám int
tekintetes

Kuzsinszky Bálint
Mögötte üveg-szarkofágban a láthatatlan Európa

Mi más na mi más volna

…
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máglyák magasodnak szurkos fáklyával gyújtanak alájuk
szisszennek vonyítanak a lángok az erős hóesésben
fekete tócsákat kerülget alattomos sárba süpped a láb
vaslándzsára tűzve forog a tűz felett az ösztövér barom
vér sülő hús bükkfa illata laktanya-szag súlyos bőrök bűze
alvadt-vér-színű bor fakupában a percnyi feledésért

…

zsoltár zendül
szent ének
irgalom a szelídeknek
derűs élet
istenek sorából válogathatsz
pápád csak ébredezik
arcod úgy merül a fénybe
ujjongó madár áldoz érte
legyél te a százezredik
az oltár kész a lélek kész-e

…

Vége a zajnak elment a közönség
Fáradt polgárok ülnek a lépcsőn
Izzadt gladiátorok mellett
Kurucz Kati szétönti a bort
Húsz évszázad koccint rád
Ziháló Magyarország

…

bokrok között a boltívek alatt
öreg csavargók alszanak
üvegcserép sebzi a holdfényt
holnap van már
rotyogó álmok töltik a kondért
füle sincs se feneke
fekete lesz fekete reggelre a hűlt helye

…
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zakatol a szentendrei HÉV
elnyomja a tücskök hangját
minden kóró hegyén sárga csigaház
a szárakon oda-vissza menetelő hangyák

…

A centurio! Félelmetes.
Hasonlít hajdani önmagához.
Gladiátoroktól hangos a város –
Romok fölött latin vitéz,
Hinnéd-e: Weixelbaum János.

…

Éldegélt itt néhány vadgesztenyefa.
Szépek, dúsak, szűrték az út porát.
Felfalta őket a város, az útszélesítés.
Talán én sem emlékeznék rájuk,
Ha egyikük – a legszebb – nem lett volna őrült.
Mindig késő ősszel virágzott, októberi szélben
Gyújtotta fel tömött karácsonyfáit,
Míg társai az elmúlásra borították
Ötujjú nagy leveleiket és üzleteltek a széllel.
Mintha egy déli földrész nagykövete lenne,
Büszkén és természetesen viselte ékességét,
S a terméketlen virágok üzenete máig megfejtetlen.
Én magyaráztam már hetvenféleképp:
Genetikával, talajjal, mágneses erőkkel –
De hetven magyarázat kevesebb az egynél.
Sajnálom őt – hiánya éppoly megbocsáthatatlan,
Mint a romváros utcáin céltalanul pusztító közöny.

…

Khéli Imre! Öreg sváb, Krúdy kutyája, élsz-e?
A lebontott kisállomás szolgálati szobája hova tágult?
Az öröklétbe? Vagy a feledés gőgös makrokozmoszába?
Ott kockázol a légionáriusokkal, vizet árulsz,
Ám csak bort iszol. Már húsz éve tart a tor.
A sínek sikolyára legyintesz, s az útra települt szirénaszó
Sem ragad ki a szkíta, hun, avar, szláv forgatagból.
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Most már az utolsó ítéletig játszhatsz, érted mindenki nyelvét,
Hírneves ősöd a legjobb sörrel öntözi a zsírban sistergő kacsát.

Vendségeid Hadriánusz, Attila király, Árpád s persze Krempl,
Kellner, Weiss Dodi s a többi helyi szent,
S a Gázgyárból is jönnek egyre többen. Készítsd hát,
Készítsd a terítékeket.

…

Öreg harcos vagyok     utolér az este
Halkan dúdolok csak     nincsen semmi veszve
Lándzsám kardom pajzsom     ki gondol ezekre
Obsitomat vésik     vörös bronzlemezre
Csorba kövön ülök     magam is csak emlék
Itthon vagyok     mégis mint szorongó vendég
Marasztnak maradnék     mégis csak mehetnék
Üzent értem Róma     s valamit üzen még
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Téli eső

Szúrós eső a hosszú utcán:
Szeszélyes tócsák, vadvizek,
Jéghártya feszül,
Holdparázzsal
Hinti be színét a hideg.

Dobog, tocsog is lassú léptünk,
Lustán fordul a téli ég,
Vonít az éjfél
Vak kutyája –
Mi vár a sarkon, mondd, mi még?
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Csődben a teflonidő
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Etűd

lázba borult utcán
menekül a május
kis gömbölyű csitrik
vihognak utána
bizony minden eldőlt
kerekednek az almák
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Hősöd leszek
(egy Pannóniába vetődött provanszál trubadúr romance-a)

Marok parázs: királyi kincs,
Gyermekmosoly, lányok dala,
Hadi tornák, arany vértek –
Nem térhetek hamar haza!
Kényes lovak, hű barátok,
Jó harcosok igaz hada,
Dús asszonyok, deli asztal,
Fiad leszek, Pannónia!

Megtagadlak, napos Provánsz,
Új harcra hív hölgyem szava.
Kövér mezőn delel jövőm,
Fiad leszek, Pannónia!
Badacsonyi pohár csendül,
Lovagi mód kemény csata,
Uram, ez az én világom,
Nem térhetek máshol haza.

Királyom int: a harc közel.
Ím, országunk színe-java!
Szabad lovag – önként leszek
Ez ősi föld vazallusa.
Előre hát, kopják, kupák,
Csaták, csókok új bajnoka!
Megtagadlak, napos Provánsz,
Hősöd leszek, Pannónia!
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Idegenvezetés

Ez egy nyári vers uram
ebben a versben nyár van –
habos felhők alatt a szél
lenge szoknyákat bontogat
és a sár csak lábnyomunk
boldog emlékét őrzi – itt.

Ez egy nyári vers uram
hiszen Ön ért magyar versül
nem elégia óda nem –
Ebben a versben nyár van
madárszárny verdes repesőn
az öröklött napsugárban.

Nincs villámló ég vagy homály
ebben a versben nyár van
uram tudhatja így van ez:
rend a naptárban-világban!
Konokul veres ez az alkonyat
konokul ezüst az a holdfény.

Mindenki boldog aki él
és aki fél az hallgat –
uram ebben a versben a nyár
nem tűr bonyodalmat
harsog minden ami harsogó
s harsog az is ami halk csak.

Ön – hiszem – ért magyar versül
s érti: a versben nyár van
haldokló szélnek nincs helye
a zöld lángok apoteózisában
halál vagy seb egyáltalán
helyet se lelne benne – – –
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Lobogó szőke hajcsodákban
tűzmadarak raknak fészket
ezüst vizek kínálkoznak
borzongató-friss menedéknek
uram a versben a nyár lángol
nincsen helye a szenvedésnek.

Nincs a szegénynek szava sem rá
fekete arccal nem áll a szélben
hiszen a szél csak enyhe szellő
uram legyen ez elegendő
ebben a versben izzó nyár van
s ön és én hiszünk e nyárban.

Görcsök közt nem fetreng az erdő
taraján kakas-fény cikázik
az otthontalan tél kutyáit
nem őrzi senki zsíros koncon
hiszen a szél csak enyhe szellő
hiszen a versben tudjuk nyár van.

És madárdal van! és virág is!
búzatábla van bizony rengő
s lánctalpnyomban pici tócsa
tükörcserép a vadaknak
ebben a versben most is nyár van
s a páva-kórusok dalolnak.

Nincsen a csöndnek iszonyú ága
a lélegzetünk nyugodt és biztos
uram ebben a versben nyár van
és minden olyan magabiztos
az ég kék vagy bárányfelhős
és sörhab festi bajuszunkat.

S ha sötétül is: nyári este
aranyhídján ballag haza
a kiürült földi tájon
a boldogok méla raja
ebben a versben tudjuk nyár van
és a nyárnak semmi baja!
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Szabad a lánctól a lakat
halkan nyílik minden ajtó
ne feledjem: a tücsökszó!
ebben a versben olyan nyár van
hogy nyarak között sem utolsó
uram tudja ez nyári vers.

Bakák dobognak vonatfütty száll
a búcsúzó lányok hófehérek
nincs a csillagnak semmi híja
a parti csárdákban zenélnek
nyári éj ez egy nyári versben
legyen uram ez elegendő.

Ledobom terhét éveimnek
uram nekem sosem hazudtak!
mindig megjött akire vártam
higgyen a hites szemtanuknak
békében élünk örömbe zártan
ez nyári vers tudjuk, hogy nyár van.



65

Nyár, 2003

Lángol a tarló, az útra kicsap,
pattog az izzó kőzúzalék,
pörköltgumi-szag leng a csalitban,
csődben a teflonidő: a nyár odaég.
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Bár arcod füstben

Te lész a jövőnk – hirdették fönnen –
túllépsz a téren és időn (bölcsen),
edződik arcod a füstben, ködben,
plakátországra ragyogsz gyötörten.

Lettél ígéret, szellem, arctalan,
s bár tömegednek tengerhangja van,
nincs emberszava, így hát hangtalan
magányod ágán hervadt lomb a dal.

Mégis: jövő, meg ígéret lennél!
Azok a tettek, amiket tettél:
s amit teszel majd, lábad megvetvén
élősdi boncok bűzlő holttestén.
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Dünnyögő

Csobban a Hold a Dunába
Isten érme lent
Átcsillan a történelmen
Bármit is jelent

Fenol-ízű ponty cikázik
Az érem felett
Címlistáján cigánytábor
Hatszáz emelet

Csobban a Hold a Dunába
Kések éhe peng
Torony szúr a bukó Napba
Vérbe hull az est
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Kő a parton

nincs egyrészt-másrészt nincs körülbelül
ágabogáló pontatlan beszéd

ülsz a parton alkonyatban
szúnyog szitál s a szél felébred

szeptembered még fel-felizzik,
de a tűzvész már oda

a tett hiánya görcs a kőben
ha eldobnád is nincs hova



69

November

Kék ködben méccsel nénikék
Hitük szép szokás védi még
Amíg a gyertya végig ég
A végtelen ég régi kék
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Alszik békeidőben
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Címtelenül

Városodért hadakoztál, városod adja ki béred:
Pár tucat utcagyerek rendben meghajigál.



73

Bámul a báva bakancsos

Dús Pannónia földje, dicsérlek! Nincs a világon
Szebb, kiesebb hely, még a legendás félszigeten sem!
Itt, hol a műanyagokból számtalan ékes, örök-szép
Tájelem épül, lanyha szelünk bölcs, nagyszerű művész!

Mennyi az acskó! És a papír, rongy! Mind gyönyörűek!
Nézd, csodaszép ez az álomi erdő! Útjai mentén
Csonka mosógép, roncs radiátor, béna szövőszék!
Díszei hirdetik: itt jó! Óvszer a méla csövesnek,
Rozsdás, torz dobozok, mind kézre a gyűjtögetőnek…

Bűzlik a bomló macskatetem, de ez illat a tócsák
Mámorító szagu vegyszer-fűszeres ájere mellett,
Élvezi mind a rohadt kocsiszekrény, rossz gumiabroncs,
Sőt, csak azért is nyílnak a juszt sem kerti virágok…

És a patakpart! Szól a madárdal, két cigaretta
Csonkja csodálja magát a cserépben: a martinis alja
Tegnap mintha kevésbé… Mégis, jobb a sörös, nézd!
Bámul a báva bakancsos: végre van élet az erdőn!

(Itt kimarad tizenöt sor, pompás tájleírás mind,
Ámde a terjedelem kiszabott, így tartom a tervet.)

Hallgat az akkumulátor a fűben, kénsav a könnye:
Hol van a hajdani ólom? Csak nem a satnya nyüvekben?
Őzike nézi: a régi vadászos időket akarná?
Jaj, dehogyis! Csak a rendet akarja megérteni végre.
Korcs barbár-ivadék! Te se szólj rám! Ünneped elmúlt!
Itt európai módra izélnek a…! Kuss! Igazodj már!

(És a cezúra? – a bölcs szólt, és igazát te se kételld!
Ott viszi éppen a korszerü sürge csapat, s vele vagy száz
„Megfordulni tilos”, „Zsákutca”, „Akármi”, „Elég volt”
Tábla kerül be az ócskavas-árus roncstelepére.
Bájosan intenek és mosolyognak az éteri szépség
Bűvöletében a rongyos választási plakátok.)
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Idill a monarchiából

Óma tócsnit sütött,
tótosan szerette,
pedig fenekestül
cseh volt teste-lelke.

Sógoránál szolgált
liptai juhásza,
forró tócsnink rendjén
pihent be a spájzba.

Sokác ura megjött,
dőlt a pájinkától,
gyepálta is rögvest,
széltibül, hosszábul.

Anyuska irigyen
ámult a gój tempón.
Lemberg war schlecht Schule!
Megfosztott e forsztól.

De a tócsni nem várt:
dicsérték is hamar.
Közvetítő nyelvként
jól szolgált a magyar.
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Egyszerű ez

Rég volt így tele már ez a fórum,
Rég volt ily nagy a lárma, a zajgás,
Fontos, új feladatra szegődtünk:

Eldöntjük, ki a pannon.

– Római polgár s itteni gazda!
– És helyben született! – A nagyapja!
– Harcol a barbár szkíta hadakkal!

– Volgai szellemiséggel!

– Azt, aki más, idegenszivű, -ajkú –
Gyűlöli! – Űzze el innen a francba!
– Tiszteli Mithrast! – És ha keresztény?

Zeng-zúg szerte a város.

Sámánok fia, papja ma fényes
Nagy Jupiternek, Servus a győztes,
Érvei (nagy pofonokkal ikerben)

Döntik el ősi vitánkat:

Nos, kétségtelenül az a pannon…
Az, aki szolgál, mert velem érez,
Az, ki követ; s bort hoz lakomámra,

Friss szénát a lovamnak.

Csöndesedik már, nyugszik a város.
Egyszerű ez, tele pince, a pajta:
Servus a pannonság etalonja!

Szolgáld, s gondod a múlté.
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Áthallás

Serkenj fel kegyes nép
Egy stampó vegyest még

Két stampó vegyest még
Serkenj fel kegyes nép
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Római nászinduló
(katonák énekelnek)

Refrén:
Már Vénusz veti ágyadat, édes a rabság,
Ámor vesszeje rózsabilincsben alél el.
Hallgass, Talassió!

Első strófa
Boldog Flóra leánya, te szép viruló szűz,
Dobrokol ím Pannónia büszke bikája!
Vigyázz, Talassió!  (refrén)

Második strófa
Szép szeretődet most feleségre cseréled,
Már zsákmányra vetődő párduc az őzed!
Segíts, Talassió!  (refrén)

Harmadik strófa
Bacchusi csepp és vénuszi harmat az éjben:
Vár szép kedvesed, ingó lángban az ágya.
Fülelj, Talassió!  (refrén)

Negyedik strófa
Kedvesed szépen gömbölyödik, igyekezz hát:
Nászágyad mellé állíts oda bábát!
Itt járt Talassió!  (refrén)

A szerző (az olvasóval együtt) Liviustól tudja, hogy a latin menyegzői kiáltás, az „Io
Talassio!” – „Talassziusznak!” – a szabin nők elrablása idején lánycipelő szolgák ajkán
született. Mégis úgy véli, hogy méltánytalan a henye, még a nőszerzést is rabszolgáira vagy
familiárisaira bízó patríciust megörökíteni a Familia Gladiatoria eseményjátéka számára
készült indulóban. Így – engedelmükkel – idecsempészte a derűs, csintalan újlatin fickót,
Talassiót. Kinek-kinek örömére vagy bánatára.



78

Légiós ének

a Familia Gladiatoriának

(1)
Ős Kezdet katonái, dicsérjük Mithrászt!
Ő az örök fény, tőle születtünk,
Véle emeljük a kardunk, érte halunk meg
Marcus nagy seregében, távoli földön.

Refrén
Isteni fényben törpe a földi igazság,
Zord menetünket a szférák szelleme védi,
Átutazói vagyunk e világnak.

(2)
Áldja nevünket a béke örömteli napján
Bajtárs, bajba jutott, sorsverte legyőzött:
Véle vagyunk, míg gondjai el nem enyésznek,
Alszik békeidőben a harci oroszlán.

Refrén
Isteni fényben törpe a földi igazság,
Zord menetünkön a szférák szelleme fénylik,
Létünk szent tüze lesz a világnak.

(3)
Nincs nálunk igazabb hada nagy Jupiternek,
Rég várt isteni sorsunk egy az övével,
Tisztán egyesülünk a halálban a fénnyel,
Ősi teremtőnk jobbján szent nyugalom vár.

Refrén
Isteni fényben törpe a földi igazság,
Zord menetünket a bolygók szelleme védi,
Ünnepetek lesz új születésünk.
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Gyakoroljunk?

(szapphói dialógus)

Állj, komám! Várj! Nézd csak a vének arcát, várd, mire jutnak!
Táncukat jól ismerem, és a nóták sem vadiújak –
Mégis ők adják meg a hangnemet, még tőlük a ritmus:

Minden övék itt.

Vén vagyok már, mégse fogad be, nem hív tar csapatukba
Senkisem. Más festi a ráncot, és úgy pördül a táncba…
Sem a ránc, sem érdemeim! Csak nyelvem, s áhitatom kell.

Nos, gyakoroljunk?



80

Mind szabad itt

Legtö/kélete/sebb lét!/
Bá/mulva cso/dállak!
Mind szabad/ itt, mit az/ elme ki/vánhat;
Mit az/ elme! A/ szív, meg a/ test is…/
Szende sze/mérem,/ szent foga/dás ne szü/kítse,/
Szép hite/ink szita-/szárnyak a/lá feszü/lését!/

Ékes i/dőnk, ép,/ nagyratö/rő er/kölcsi vi/lágunk!
Lu/bickolok,/ ím a tö/kély friss/
Habjai/ közt, mig az/ édeni/ parton/
Lángol a/ csipkebo/kor. Ugye/ látod?
Ünnep/pé mele/gíti a/ szürke na/pok szigo/rát, na./

Se jég,/ se hó/ se dér!/
Se tőr,/ se kő,/ se vér!/
Virág,/ patak,/ tavasz!/
A láz/ lakó/i al/szanak!/

… Mit/alszanak?/ Most eme/lik le az /omló
Vérpadok/ ácsola/tát ron/csolt tete/mükről.
Szinte/ szétveti/ népem az/ eszmény!/
Perzsel a/ jámborok/ áhita/tos szeme/fénye!

I/lyen legyek/ én is!/ Kérem az/ égi la/kókat,/
Szórjanak/ áldást/ rám az o/lümphoszi/ kegytár/
Összesö/pört szeme/téből;
Hadd legyek/ én is /tisztate/kintetű/ tolvaj,/
Méltó/ságba e/melt rab/ló, hazu/gok feje/delme,/
Maffia/-császár/, média/-sztár, anya/gyilkos,/
Emberi/ joggal, a/kit meg/véd az id/ők szava,/ és a/
Száz here/ nímand,/ állami/ kókler,/
Ügyvéd,/ ombuds/man, poli/cáj-had,/
Képvise/lő-kör,/ félhiva/tásos ö/kör-száj,/
Persze a/ jogrend/ szent szava/ mentén!/
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Hadd legyek/ bankfiú!/ Bróker!/
Konzum/-kurva az/ orzott/ szállodaláncban!
Hős besu/gó, pedo/fil pap!/
Hona/tyának is/ állnék,/
Szagtala/nított/ új kivi/telben!
Néptribu/nusnak!/ Bunkó,/ szépszavú,/ szájas/
Utcave/zérnek!

Lennék/ pénzhami/sító,
Bérkol/dus-briga/déros,/ vagy betö/rő, kém,/
Testőr,/ álcsere/-partner,/
Csempész/nék ciga/rettát,/ ópiu/mot, szeszt,
Af/gán mene/kültet/ vagy belo/rusz lányt,
Bár/mit, csak a /rendbe be/férjek, e/lérjem az /
Erkölcs/ új maga/sát, hogy/ senki se/ mondja:
Ó, ez a /balfék/ hogy lema/radt, jaj,/
Mennyire/ cinkes a/ nyamvadt… /

Istenek!/
Mért ne le/hetnék/ ennek a / nagyszerű/ kornak/
Példás/ gyermeke,/ mért ne?/
Nektek/ semmi ügy/ ez, pipa/füst, na!/
Hálám/ nem marad/ el, dús/ áldoza/tokkal
Köszö/nöm meg/csöpp kegye/tek, sőt:
Megjavu/lok,
Még a/ versfara/gást is/
Abbaha/gyom, csak/ végre a /kor fia,/
Mit fia!/ szentje le/hessek!
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Limerickek
       (részlet)

5.

Öreg Péter nemhiába
Költözött fel Budavárba.
Ingyen kapott kenyeret,
Még ha nem is eleget.
Öreg! Péter nem! Hiába...

23.

Szép szőke hölgy Csillaghegyen
Szalont nyitott finom helyen.
„Az Esterházy Péter?
Ha megdöglök is: értem!”
Kékharisnya Csillaghegyen!

24.

Jandász Imre Csillaghegyen
Azért élt, hogy csillag legyen.
Hullottak a gólok,
Már nem is aggódok:
Csillog Imre Csillaghegyen!
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Lectori salutem

Egy hosszú vers többet mondana.
De ezt a pár sort is alig futod át.
Csendet tehát.
Tanuljuk meg: versek és éjszakák.
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Van remény!

a rituálét ismered.
az oltár leterítve.
virágban, füstben istenek,
bálványok hamva, üszke.

kődarab a ravatal.
feszített íjon vessző.
a téli égen fénycsokor:
nap ragyog. tizenkettő.
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