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    „A boy's will is the wind's will,
    And the thoughts of youth are long, long thoughts.” 
 
    /Longfellow/

   
   „Szeretni és megmaradni okosnak,
   csak az isteneknek adatott meg.”

   /Publilius Syrus/



NYÁR-ÉJ

Nosztalgia
egy kicsi
amolyan kesergős
édes
nosztalgia
valahol megállni
semmi
nem az ördög a zongoránál
nem hogy daloltak a hegyek
de mégis a jáde-ég a tenger
ugye emlékszel arra még
te is gyerek én is gyerek
ugye a parti fákra még
vasárnap volt vagy dehogy
csak egy olyan nyár-éj
mikor minden okosság
ráér
aztán meg hogy is volt tovább
ha nem mondanám ugye mondanád
odaképzeltek a csónakok minket
vagy fordítva
míg le nem intetted mindet
kacagtunk kurjongva-ordítva
hogy most mi lesz
hogy velünk
hogy kéne nekünk is egy történet
de nem nem hanem olyan legalább
és végre csak mi lennénk benne
ízlelgettük azt hogy „mi”
a nyár az nem lehet ennyi
minden nyár
senki nem volt a parton
part se volt
két gyerek
ringott a ház csak a tenger
úgy kalimpált majd kiszakadt
lángolt a Göncölszekér
csupa hulló fényesek
sirályok csőrébe feküdt a nyár
mint én
a világűr-szagú
öreg csöndbe
veled



MÍG ELJÖSSZ

Ott… hol a forróságtól a kék levegő remegő lesz,
S a hullámok monoton morajától álmul a távol,
S az ifjú lánchegy-sarj part mart kart tart ki a vízre,
S bentebb…csendben csobban locska, szűz vizü tócska
Jácint-szín tükrén száz lomha rózsa-hal. És gém
Álmod a pálmák árnyán szárnyán robban a napfény
Nyolcszáz lánggá, s torkát tágra tátja a barlang:
Sárgálló, szénfoltos csontok, s ős-tüzü, karcolt
Rajzok temploma ez, csupa nesz, csupa mély-szavu szózat...
Ott lennék én boldog – dombok, s hajnali dongók,
Gémek, rétek, csillagfények, kék és arany, s száz
Összemosódó szín és hang Palotája fokára
Állnék, s várnék, míg eljössz és trónomat adnám.
S megfejtnénk a virágok nyelvét, és az öröklét
Titkát sziklák csendjében, s akkor soha többé
Nem hagynám, azt mondd, te bolond, üdvöm, te szivárvány:
Hogy nem szerettél soha.



LEVÉL A KÁVÉD ALÁ

Kedvesem!
Mikor tudattad velem,
agyadban tekergő tudatod,
vagy 30 elem
hajnal-tiszta összjátéka,
én csak szemed kékjét néztem.
A „pigment” szó akkor
nem jutott eszembe,
Ős-Óceánt láttam,
csillagporral telve.
Emlékszel még?
éppen az énkép
extrauter rétegződését
jelölted vegytani tényként,
mikor szempillád éjére szállt egy
cirmos pihe, és én – rossz diák –
megcsókoltalak sebtibe'.

Amit mondtam,
(a csók után nyomban)
azóta 628-szor át meg átgondoltam,
pengettem, doboltam, kottáztam magamban
– hiába.
De gondoltam, hátha
Elbódít kicsit szándékom,
Noha az árnyékon,
Mi én vagyok, túlnőni
Úgy tűnik tényleg nem tudok…
De hisz te már tudhatod:
Dévénynél legfeljebb kulccsal, ha
Bejutok,
És inkább hókotró,
Mint Mont Blanc csúcsán hó
Lesz utóbb belőlem,
Itt-ott felbuzgó,
És újból megszökő titok.
Bocsásd meg hát,
Hogy most is csak bágyadt
Sorokból emelhettem
Salgóvárat,

Várlak,
Kulcs a szokott helyen:
Nálad.



EGY NYARUNK VALAHOL

megélni valamit
azt mondta megpróbálhatnánk
az a lány mondta azt
amit
valami nem stimmelt stimmelni smakkolni
valami nem volt egyáltalán nem volt kiváló
az hogy menni meg ígérni hogy
jövőre és majd írunk de te itt
én meg
ilyen sematikus konklúziók
és megakasztják a
lepkék a réten a zöld a réten a zöld
lepkék a
nyár egy nyár nyáron olyan könnyű szeretni
egy nyáron olyan könnyű volt
kocsival át
az út mentén szerte boldog
nem volt senki az út mentén
de mi
aztán be egy városba egy nyáron át
idegen ország idegenül át a
kicsit túlragozva
azok a lányok
biztos nem emlékeznének ránk
ha egyszer újra
és levetkőzve ami bennünk már olyan nagy
ami egész okos meg óvatos
és úgy állnánk megint abban
az egyébként határtalan messzeségben
egymás által határoltan
csak újból nekilódulnánk
és olyan esetlenül majd egyszer hanyatt
mint
és akár csak ezért is mosolyogva kicsit
és ami ugyan nem számít sokat tényleg
hogy csillagidők meg hogy onnan alig
de dehogynem mert
meg kit is érdekel úgy igazából
mikor innen mi is jól látszunk
egész jól egymás szemében
elidőzni ezen
szóval akkor is ezen mosolyogni 
és talán majd akkor is
hogy jártunk ott
hogy jártunk ott
meg jártunk kicsit veletek



NÉZZ E NAPON…

Nézz e napon, nézz meg minket,
úgy vagyunk, mint két kis virág,
világból lettünk új világ,
áldott Kéz, mely élni intett.

Nézd a mezőt, nézd, hogy árad,
árad a lét, és célba jut,
méz és láz, hogy cseppje vagyunk,
s mindig ott leszünk kelyhében.

S nézd meg arcod, nézz tükrömbe,
– nélküled csak foncsor lenne –
minden vágy és harc és béke
áldott, mert Te ott vagy benne.



CINKE

Cinke, te, kertem fénylő ékköve, égtüzü kincse,
van már vackod a télre, maggal telt-e a magtár?
Hordod még a nyarat, vagy csak az ág hidegét már,
És párod van-e? Van leheléseiből meleg inged?

Mit zengsz, kit zengsz, hogyha az undok gazda, November,
Foltzsákjával kerget az alvó, szénszinü égen,
Vágyod-e akkor a voltat, a leszt, és azt, ami régen
Álmodban moccant? És hogyha a jajszagú jég ver,

Mintha vetést…? Vagy, mind, ami van, gyémánt szemeidben?
Vagy, te, csöppnyi vetés, mindenben a Kertet, a Kertészt
Látod és áldod, és arra indulsz el, ködös éjben,

Merre az Ujj mutat és nem vétsz utat, és hova érsz, mind
Otthonod; ágad a van, fészked a lét és a nemlét?!
S mért veszek én el, rózsák közt vakon, egyre és újra?



A MACSKÁK

Járnak az évek, körbe-körbe,
bújnak az éjbe, a görbe tükörbe,
macskáink, kiknek szalmazsák,
kiknek bő dunna a világ.

Kis kályháknál doromboznak,
a Tejútról tejet lopnak,
napon által szunnyadoznak,
csekélyke ügyet vetve,
csekélyke ügyeinkre.

Mintha ez a föld
éppen hogy csak volna,
valami
talmi
káprázat,
valót álcázó álcázat, 
vagy vázlat,
egy majdani képhez
- a léthez.

Ha a díványra szökkennek,
otthonukba, talpra esnek,
csitt, alszanak!
- seperc alatt -
láthatod azt, hogy lábuk moccan,
futnak az álom-mély távolban,
és megrebben a szájuk:
fecserésznek
– másutt.

Vagy felkószálnak az ágra,
szunnyadni az ősz karjába,
osonni várak tornyába,
dübörgő, vad macskatáncra
– bálba –
egy láthatatlan nyárba.

Durmókolnak olykor persze
ott is, gonddal szövi helyre
álmukat
Valami
Ámulat,
láthatod, itt,
hogy mit:

gazda cirókát,
hús-teli tálat,



renyhe egérkét,
lusta szobákat,

de csak módján,
ez a rendje
mintha más-világuk lenne
háza mindennek, mi van
és ez a föld itt nem volna
egyéb, mint bajszuk végében
billegő-inogó morzsa,

vagy valami szivárvány,
valami eső után,
valami égen,

netán bolyhos pehelyszőnyeg,
s noha benne hempergőznek,
puhán lépnek dolguk után,
és azért oly pihén-puhán,
nehogy elenyésszen
ez a vékony, illanó,
március-környéki hó.



MAGAS LÁZ

(R.M. Rilke Végső Töredék c. verséhez)

…fogódznék
még pár ínnal a vanhoz – s lúgod lassan elomlat
minden formát bennem -, e léthez… Dajkaleányom,
ifjúságom lábnyoma, csókom som-fanyar érze…
Mindenütt ott voltál – perc-mámorok alkony ízében…
Nyár-szellőkben, az első részeg támolyodásban…
Nem temetőkben laktál: kertem almaszagában,
vérem árama küldött egyre csak egyre a szívbe.
Csuklás voltál, félreszaladt halszálka. Magas láz.
Elhamvadt cigarettám, búcsú a nász-tüzü ágytól,
a nemzés volt palotád, s a leányok meggy-fakadása,
a pelyhedző áll épp úgy, mint a vegy-szagú ránc-kéz.
Jöjj!… ha élni erőt nem hagysz már ember-időmben,
lépj elő ízeimből – úgyis birtokod az mind…
Csak ne játszass már a remény csörgőivel úgy, hogy
napról napra rázatod-elveszed-újra kinálod…
 De szétfolyik épp a ragyás Hold, ott, a világ pereménél,
nyűtt, savanyú ágyamból oltárt bűvöl a hajnal…
Mért ez a csönd; tán mégis, mégis Ő, aki jelt ad...!?
…De mért ez a csönd? ha omlik bennem kútja a vérnek...?
Várj még! Várj… csak egy órát… Asszony-szépek a fák, s oly…
…És ti, mezők, ti virágok, zsongó kedveseim… mért
vagytok most némák?… Miért engedtek el innen?

Napszirmok közt, kátrány éjben, dagerrotíp-szín
koldus-házban, grádics-titkú fény-palotában…
most fogan egy gyermek.



VIZEK, HALAK

Anglia
Lidércekkel dús vetés
Nyirkos kastélyok mélyén
És magasán
Lamb és Byron mézszagú hangjaival
És szeplős lányaival
Dombok magasán
Akik mindenünnen rám mosolyognak
A szárazföldre csúszó ködökkel
És vizekkel
Melyek folyvást elém szórják
A tenger armada-kincseit
És éneklő halait…

Anglia oly fényes bennem
Mint a Sarkcsillag
Fénylik a dalban a borbélyról és a királynőről

Wordsworth szemében
Kísértetekben és királyokban
Mezőkben és egy régi szerelemben
És közben

És közben te gyilkolsz engem!
Miért én menekülnék ha te nem találod hazádat
Sem magadban
És sohasem?
Miért menekülnék én Angliába?



EGYSZERŰ VERS
A HAZATÉRÉSRŐL

Elücsörgök fenn a dombon,
moccanatlan némaságban,
nem aggaszt on kai me on:
virág vagyok, virágágyban.

Messziről tértem meg újra,
– embersorsból futott vándor –
régen mást zeng létünk húrja:
hadd tanuljam nyelved, zápor.

Te taníts meg, lepke, élni,
a mostban, szent teljességgel,
s te taníts majd szárnyra kélni,
békén vegyülni az éggel.



A VIRÁG

Hogy megértsd a dús szirmokat,
Illattá kell válnod, kedvesem,
S múlnod mindőjükkel csendesen,
Ha búcsút int az őszi Nap.

Ha érteni vágyod a rózsát,
A földben kell gyökerezned,
Álmodnod decemberi ködökben,
Ébredned az ölelő szeleknek.

Tűrnöd a fonnyasztó meleget,
A fagyot, a virágverő esőt,
És szemlélned naphosszat gyémánt egeket…

De ott kell lenned az éjben is,
Mint a vízcsepp, oly védtelen…
S akkor szólhatsz pár szót a rózsáról.



A SZÚNYOG

Vértől részegen ingtam a kézfejen, észhelyem így nyűtt:
kértem-e szúnyog létemet, érdemet értem-e én el?
Éltem-e én – hisz a vérszívás nem erény, nem a lényeg…
Ó, te esendő, két szárny, hat láb és csupa bendő…
ezzé tett ama Kény, jaj, mért táplált amaz emlő?
Jobb volt nékem a nemlét…bár már megcsal az emlék…
Lennék inkább macska, dorombra ki volna goromba?
Vén tölgy, szép hölgy, kéklő ékkő fenn az oromba…
Vajha, ki hallja fohászát lények közt e szegénynek?
Megfáradtan várom a véget, e vágy, ami éget.
Már nem röppenek el sebesen: vesztem keresem. Kár.
Várom még a csodát, Odaát, de nem itt, soha itt már.



KEDDI DAL 

Köznapi ízt hordoz ma a nyelv és köznapi módon
résülnek a fogak falai és szunnyad a hangszál
nem mutat most hegynyi erőt mint hullni kívánó
nyári levél rezg csak ha a mélyből halkra csitított
sóhajok árja ömlik a kedd-vegyülésbe e Dómban
semmi se tudja de zengőterme meggy kapujánál
lebben már az a pára mellyel végre kimondod
a léteken át várt szót



MARADJ CSILLAGOM 

Kertemben mélázni cigarettát szívva
Napon át azt nézni hogy éldel a szilfa
Csak ezt akarom

Veled vacsorázni terített asztalnál
Szemed által élni ha el is zavarnál
Csak ezt akarom

Eltűnni e földről lábnyomot sem hagyva
Nem bújni nyarakba szélbe gomblyukakba
Csendbe vetkezni

Nem menni el soha kályhádban huhogni
Gyertyádból álmodból folyvást rádköszönni
Csak ezt akarom

Játszom vágyaimmal és azok énvelem
Ma épp átkozom holnap áldom életem
Nincsen baj tudom

Hogyha bennem sírig s azon túl te fénylesz
Nem kérdem ködben forgó sorsom mivé lesz
Maradj csillagom



TIBETI SZERELEM

1.

Naphosszat csak csakráidra gondolok,
és arany aulákban aurádra,
s az oroszlán karmában is a te karmádra,
ha süppedek a holt iszapba,
is szívembe rángsz bódhiszattva…
azt hiszem, lehullott pár szirom
a lótuszról
…de most borult illatba
a mi aloévirágunk

2.

Az első mosolytól az első vad vágyig
az első könnyektől a megbocsátásig
a megbocsátástól vágyunk hamvadtáig
mankós vénségünktől a haláloságyig

a haláloságytól útvesztők koráig
az ítélettől egy új lét hajnaláig
új lét hajnalától tavasz-virágzásig
őszbe hervadástól a haláloságyig…

szeretlek

3.

Felhágtam a Négy Sárkány hegyére,
a Sehol Tengerben áztattam lábot…
De békémet csak termeidben leltem,
kertedből szedtem örök Virágot

4.

Maradj velem, ház vagyok nélküled,
mit soká nem laknak.
Maradj velem, gyöngy vagyok nélküled,
mit folyvást elhagynak.
Ne legyen más ez az éj,
mint két magányos partvidék
rég várt találkozása,
hídunk tartson csak hajnalig,
de addig meneteljen át
rajta a világ...

Maradj reggelig.



INGAÓRA

Ódon óra ingaóra
kattan konok mutatója
szűk szobákban palotákban
memento mori

örök titkot súg mint a szél
őrült az ki mostan nem él
kétes földre hagyva álmát
memento mori

légy te a fürt légy te az ág
váltson ezer csókot a szád
egy napkeltét se mulassz el
memento mori

Ódon óra ingaóra
kattan konok mutatója
palotákban szűk szobákban
memento mori

éj-mély titkot zeng intő vád
bolond ki örök hajlékát
nem kezdi el építeni
memento mori

s nem gyűjt követ ama tájra
hol végtelenbe nő álma
az élettől részegülve
memento mori



LADY GIOVANNA

Zord az idő, kesereg, fagy fogja a messzi vidéket,
szél fut az ágak elé, hol a ködben sűrü a bánat,
reszket a fenti világ, s reszketnek a mélyben az alvók,
épp tizet üt… fut az éjben a rég holt Lady Giovanna…
Szemfödelét, kötelét a pokol fenekére vetette,
hajkoszorúját – díszét – hajdan mind irigyelte
ki élt… Csak enyész, csak enyész most, mégsem nőhet a csendbe:
másnak ígért sorsát mily parton, merre keresse?
Sírszagú szél kél, kondul az éjfél, nyílik egy ajtó,
nyílik egy ajtó: semmibe hajló, pántja elomló.
Nyílt nyolcszáz ajtó…



ŐSEIM

Másképp otthon s még itthon híven
Eleven majorok a szívben
Lelkei az összedőlt háznak
Hogyha fázom őseim fáznak

Minden árnyék minden fénysugár
Domíniumuk felé mutat
Hűségdombon erénytölgyfa áll
Hordanunk kell bár nem mi hordtuk

Múltjuk álmuk és egész sorsuk
Garral lüktet jár és kell bennem
S ők mutatják örök-rendületlen
A hazavivő utat.



EPIGRAMMA

Hogyha a síromhoz jössz, kérlek, hagyd el a csokrot.
Tépj innét levelet – hadd ajándékozzalak én meg.
Mondd, mért hoznak az élők múlt rózsát a halottnak,
s az elevent mért nem látják, mit a holtak hoznak?



FRANCESCO UTAZÁSA

1.

Megvarrtam ruhám, a testvérek mezét,
s elindultam Rómám felé sietve,
batyumat ábrándokkal tömtem, és
nem tudtam, hol szakad rám az este.

Nem vittem kardot, sem vértet magammal,
bár tudtam, mi az út: százezer veszély…
Fölöttem szárnyalt egy Tündöklő Angyal,
s tört szárnnyal nyargalt előttünk az éj.

2.

Versnek álmodott, s egy napon lejegyzett engem,
és itt termettem e világban, rímekbe szedetten,
volt bennem kétely, ármány és szivárvány,
s úgy írt, hogy átlássak az élet szitáján…

Persze akkurátusan javítgatva lettem,
gonddal, rendre rendbe szedettem…
De történt egy délután, hogy – érteni oly nehéz -
kihúzott pár súlyos sort belőlem ez Égi Kéz,

vélte, úgy hangzom a legszebben,
ha többé más nem zendül bennem,
mint utazás az Örök felé, s rímként a szeretet…
Azóta járok darócban, s követnek öregek, gyerekek.

3.

Hogyha percre elnyugszol bennem,
ha madár vagy, szárnyad sem rebben,
hogyha tenger maradsz, vihartalan,
hogyha újborral töltöd poharam, 

hogyha tenger vagy, de könyörtelen,
hogyha átviharzol életemen,

hogyha út vagy, de bogas, úttalan,
ha elveszed reményem és szavam…

…áldalak, mert lenni vágytál engem,
s nem élhetek másutt, csak Kezedben.



NYUGSZIK NYARUNK

Nyugszik nyarunk rezzenetlen
nem kél többé nem magára
semmi-madár szárnya rebben
háztetőnkre fordul árnya

mily bölcsen tudtál szeretni
Űrbe szökkent hangod lágyan
nem cirógatsz cirmos szemmel
alvókat a félhomályban

azt mondtad hogy semmi nem kár
hol van ez már hol van az már
látnád hogy keres kabátod
s te nem kopogsz semmi ajtón 

nyöszörög az őszi balkón
rossz ruháid szépre hajtom
te nem kopogsz semmi ajtón
vagy már én nem s én nem hallom

térül-fordul sorsod bennem
tudom sorsom kell keresnem

...

és mégis

(hiába
hogy többé
nem szólhat rólad semmi képlet
és ha szólna is
egészen nem írhat le téged
soha nem tudhatott
míg zubogtak benned
őstől szentelt völgyben
hol fények és árnyak cikáztak
hol versengve hol egybemosódva
titkos forrású folyók
és virágok nyíltak észrevétlen
tárultak határtalan messzeségek
nőttek örök sziklafokok)

te állsz az ablak előtt
szürke kabátban
bő nyárban
sűrű hóesésben
és nem kérsz bebocsátást
és nem intesz hogy már indulnál



talán te sem tudod miért 
talán te sem érted hova

állsz világok fénytelen határán
ablakunk előtt
és nem állsz itt
gyötrő nyárban
sűrű hóesésben
csak itt nem
többé soha.



JOHANNA

lekúsztam a kútba
a múltba…
izgő árnyak között
szívembe költözött
a bú
egy lassú
hegedűfutam
minden céltalan utam
öreg házak előtt várás
sok vesztés és pár találás
száz út a tenyéren
száz foszló reményem
rég temetett
kopott nevek
belakott lankák
elhagyott hegyek
de
lentre
nehezen lát a szem
pedig ott sem szeletlen vizeken
törne utat…
s most egyre kutat
és a kút rém-teli aljánál
lassúdan felsejlik egy szempár
egy alak
mit viaszfalak
őriznek és Cerberuszok
ó hát élsz még bennem
itt a kút mélyén
lennen
te valaha-volt
Orkusz-tájra jutott kedves
mily csendes lett
emléked
de lám szét mégsem tépett 
az idő
s remegő
szívembe suhan a döbbenet
ha e tájon valómba révedek
s egy bódhi-ujj sem rajzol jeleket e nyirkos légben
én megértek mégis hirtelen mindent egészen
végig te szóltál bennem annyi éven át
te tapostad azt a méla orgonát
mely folyvást fülembe zengett
s ha olykor csend lett
is múlhatatlan lelked függönyén át néztem az életet
mert untalan csak azt láttam szépnek
csak abból igézett bűvölet



mit egykor veled láttam szépnek
mit együtt szerettem veled
vagy csak árny vagy
mint a pára oly elomló
akkor mi ez a zsongó
gyűrő érzés éjen és nappalon
mely az értelemmel dacolva kísért
noha rég nem akarom
mely minden nőben egy arcot keres
egyetlen régvolt kérész-kecses
mozdulatot és nem talál
miért mondok nem-értőn egy nevet
sosem tudva hogy az mit jelent
minden álom-teli éjen
s miért van csendemnek is olyan fájó
asszony-hangja
ha nem miattad
Johanna?!



NYARUNKAT ELMOSÓ
HALK ESŐ

nyarunkat elmosó halk eső
vak kertész rózsánk tőből nyeső
átprüszkölt-fecsegett Bach-korál
kis csésze kávénkban nagykanál

minden dobozban csak új doboz
ütemre lépünk* de** ostoroz
frissen kent falunkon „fesd újra”
tenger mentő tengerbe fúlva

nyereményút kényszerleszállás
(ki odaér sokáig hálás)
már majdnem értés majd nemértés

kolbásznak álcázott nyerítés
tiszta szándékunkra cseles trükk
ördög-arc hol Istent kerestük***

* lépnénk
** mért / ki / bár
*** Mindent kerestünk



ANNYIT MINEK

Mit mutathatnék még neked
hogy nézd hogy nézd
hogy gyere közelebb
hogy látod láthattad éppen eleget
mit mutathatnék még neked
hogy a betűk között a kis rések
hogy a mosolyokban az esengések
valami ami pont mint én
már nem kérlek itt is legyen helyed
hallhattad éppen eleget
mintha te itt te mintha
ma csak árnyadért a tinta
hogy a tenger maradjon a szemed
de mindez tovább hogyan gömbölyödjék
ha nem érted miért itt
vagy miért volt bármi vendég
ha tudom nem akarod
ha útra kész bőröndöd és szíved
csak nyugodjék a lant
hogy minek
ha te nem ha pont te nem hiszed

és akadjon fenn már ez a hang
törjön végre – de érted – a harang
ha érted egykor bennem
bárha másra nyílik rendületlen
bárha végül befogod füled



KEZDJÜK EL ÚJBÓL

Hallgasd suttog a hársfa helyettünk őrzi e zaj még
őrzi elomló lassú zenével a kinti világot
azt ami szép ami el nem ereszt s ami itt se marasztal
játszik az ősz hova jutnánk mondd odakint hova jutnánk
bár a tiéd még minden színek és illatok árnyak
őrizd hát hét érzékkel s gyűjts szívbe ahányat
tudsz és hajnalokat kusza álmokat ízeket ott légy
minden nyárban a létbe növő puha alma húsában
légy te a fürt csendd el titkát az Erőnek amely dús
mézet sűrít a mindig teljes csöppnyi gyümölcsbe...

Emlékezned kell de ne hangomat arcom idézd majd
nézz e mögé hiszen áttör mindent s mindenen átlát
az mi tebenned nőtt és bennem és összeköt immár…
arcunk elvész emlékünk lassan lepereg majd
mindenről de te indulj útnak és újra keress meg
járd be a nyüzsgő városokat meg a csendben elomló
falvakat és a vizek hűs mélyeit és a virágok
szirmait és ismerj fel s kezdjük el újból örökkön.



TAVASZI DÉLUTÁN

Élet a méhben, egy asszony a kertben, kert a világban,
A minden az Űrben, az Űr tenyerében, benne magával,
Oly kicsi és oly messzi, hogy nincs szem, mi követné,
S oly nagy, s oly közel: az mit látsz, csak egy asszony a kertben.

A teknővel mért tenger, a cseppben a mély, meg az ember,
A színben a csepp, mosolyodban a válasz és tagadása,
A szélben a szó, szavaidban a szél, szavaidban a béke,
Felfénylő szemeidben a minden köznapi fénye.



ELTŰNSZ NÉHA

Eltűnsz néha a tétlen időben több ezer évek
márvány-súlya feszül izmaid ívei közt
Feltűnsz újra utaktól törten meg se jegyez már
téged a tétova szem sorsod egén idegen
Eltűnsz újra előtűnsz puszpáng múmia-állat
elcsúszott faragás márvány Vénuszokon
Feltűnsz barka rigó aranyüst szantálfa szivárvány
és Illés idején rámmosolyogsz szeliden



ŐSZI RAPSZÓDIA

Olyan vagy például
Oly szép vagy például
Mint várt vendég kopogása az alvó szerdai ajtón
Olyan vagy például
Úgy fénylesz például
Mint sürgő macska a régi esők s minden mit imádtam
Úgy leslek például
Úgy vágylak például
Mint kikötő a hajóst mint lélek a köznapi békét
Legyünk úgy például
Éljünk úgy például
Mint két fa közös ligetében a mostnak összefogódzva
Táncoljunk például
Szeressünk például
Mintha el sose válnánk istenek álmát lakva örökkön

*

„Északról vad szél támad”
a levelek beszélgetnek
suttognak valamiről
amit nem tudnak megnevezni
amit mi sem tudunk
de ami növekszik a ködökben
burjánzik a felhőkben
és legfőképpen bennünk
nem legfőképpen
ugyanúgy
látod ott fent
az Ősz az olyan mintha más
az Ősz az mintha
Valami Repülő
felriadás
mi az hogy fent 
mi éppen hogy
mindvégig rajta 
eszmélés
hogy talán mégsem egészen
ezeket kellett volna magunkkal hozni
de kiszakítanak a kérdésekből
az egyre cibálóbb légörvények
és a sokadik légörvénytelenségben már
nem nem nem nem tudunk hinni többé
„északról vad szél támad”
azt mondta valaki ne essünk pánikba
látod azt a sötétet
az a válasz



a csönd és a sötét most válasz tud lenni 
havat ígér az a feketeség körülöttünk
a tudat hogy az talán már nem a miénk
még egy perc
pánik
csak egy perc
percben a minden a szó hogy „perc”
megmarkoljuk csomagjainkat
ordítva… végül fuldokolva
már az sem ha szétlapul széttörik szétfolyik bennük
a csomagok
újra légörvénytelenség
talán fél percekre is
csönd
egymás szemeiből próbálunk kilesni egy választ
egy másikat
kikaparni
mi lesz most
a szó hogy „most”
a zaj lecsendesül megint egyenletesen repülünk
de bennünk lesz-e egyenletesség ha egyszer
innen ha egyszer
senki nem mer elmosolyodni
persze hogy is
még egy perc és még egy visszarendeződés
és és még az is lehet
mindenki szerencsésen földet ér
hát őrület hogy ez velünk
hát próbál minket
nem akarom tudni ki 
és ehhez hasonló
csend
gyerekkoromban volt ilyen csend a Karácsonyi csilingelés elôtt
csitulni látszik az északi szél
én többet soha
fogadkozás
holnaptól minden más lesz ez nem nem alku kivel lenne
már mától ha ezt
a hajtómű
ne essünk pánikba
egy újabb széllökés
széllökések
a hajtómű
ne essünk pánikba
már nem értjük…
lehet hogy egyfolytában ezt mondogatja valaki
de már nem…
az idő a zuhanás
és hogy az agy nem akarja
közelebb a térkép-táj



a szó hogy "Haza"
ki gépen száll fölébe… ki gépen száll…
a szerte határtalan űrben
talán egy erdő
Badacsony
persze hogy nem az
badacsonyi tavaszok
imádtam veled élni ott
milyen esetleges volt hogy és egyáltalán
hogy megint beszélgetek veled
veled beszélgetek
ott lehetsz valahol a fák között házadban
innen ezer kilométerekre
vagyis valamilyen házban
igazából nem tudom hol lehetsz most…
valaki rám zuhan… nem fáj
esküdni mernék hogy földszagot érzek…
tudom lehetetlen
de annyi mindent elszalasztottunk
tudom mindenki annyi mindent
lehet hogy az ég szaga… csak hát… mi egyre lejjebb
nem tudok figyelni a pilótára
ki ez a Pilóta
ő miért nem reszket nem kell a mellébeszélés…
ez már nem szabad hogy ideférjen
a hajtóműnek vége…
nem kell azt mondani ha egyszer
melletted akartam lenni
gyűlölöm magam hogy csak ennyire futja
de ez az
nem mondtam mennyire szerettelek
de te tudni fogod
ugye
valami jelet…
nem tudok jelet hagyni mindenki azt akar
te tudni fogod
nem lehetek biztos benne
nagyon félek
félni kezdtem
most már csak attól hogy fájni fog
mint a vérvétel azt mondtad az nem fáj elhittem neked
csak egy pillanat
és te
ugye te is emlékezni fogsz
vagy te máris emlékszel
kezdettől
eszelősen szerettelek
veled akartam lenni 
bárki
az utolsó



nem lehet nem fuldokolni
tudom nem hiszem hanem tudom
a föld után mint valami kapu után
végtelen lágyságra ébredek
nem lehet hogy nincs még ott sok ezer kapu
vagyis hát az egyik csak felfog 
de kinek ordítok ha már nincs itt senki más
és ha nem is volt kezdettől
egyedül a szív hegyein
tengerszag
hogy jöhetett be
most
most azt akarom képzelni
a szó hogy „idő”
hogy szalmára vagy paplanra vagy dunyhára
dunna
hogy te takarsz majd be
most
sosem mehettünk biztosra
csak a tenger lesz az és fájni fog
miért nem szólsz
most miért nem szólsz rám
hogy ébredjek fel hogy kész

hogy készen van a reggeli
hogy már csak ez maradt
miért nem szóltál rám hogy ébredhetek
hogy magamra is egy reggel

nélküled

*

egy fánál állok
zöld sárga grafit
zöld láthatatlan
zöld láthatatlan

kintebb az úton
egy vonat zötyög
Niaux-Wittenberg-
Tokio-Niaux

szemben egy Kapu
ágak árnyával
Nietzsche kisgyermek
ősrobbanásszag

erdőben állok
kezemben labda



pontba gyűlt a tér
nem születek meg



A VÍZ TÜKRÉT

kuszálod vagy épp csak érinted ujjaddal
végtelenig fut majd ezt szokták mondani
pedig kering ott lentebb látod valami
ami talán hasznos lenne nagyon régen

de törvénnyé fagy a na most már mennem kell
s ragyog a hallgatni felfuttatott arany
és nem állhat mindig jó helyre az ember
s talán majd holnap nem csukom be a szemem

jó lesz ő is éppen arra is van egy rét
ha más nem jön várt a nemigen várt vendég
az igazság olyan hogy mint a gumicső
és ha visszacsattan el-elviselhető

lenyelni magunkból keveset és sokszor
meg nem mondja senki melyik a műfogsor
maj’csak feloldoz a tévedni emberi
egy bizonyos szögből az üres is teli

kutyából szalonna ha a hentes veled
a borotva élén lassú rutin walzer
és hogy a jégben minek értsd meg a vizet
és hogy a házhoz más nem kell csak a malter



MIKOR DOROTTYA

Mikor Dorottya elhagyott hetekig
Nem tudtam TV-t nézni se
De nemcsak hogy TV-t én akkor
Nem tudtam nézni senkire

Szaglásztam / falakra szegeztem fülemet
Hátha kávé készül / hátha jő üzenet
Hogy nem is volt baj velünk s majd hazatalál
Csak új arcot keres vagy hogy már vadmadár

De húsom sem volt oly meggyőzően prézlis
Mint rég s minden tézisre jött antitézis
Tagadott a világ mint kit bepereltek
A sosem láttamig fajult már a helyzet

Aztán egyszer egy bús s víg-lett éjféltájon
Egy álom jelszavát adta alászállnom
Mélyeimbe s fedte bár sok etcetera
Ott állt Dottya teljesebben mint valaha

Nem főzött húslevest (és azt én is tudok)
De szemmel becézett öblében ringatott
Vitáink bárányka-szelídek lettek és
Arcára nem rajzolt krakszot a megvetés

Ha virágot szedtem nem zengte „elhervad”
Hódítók lettünk és örök hódítottak
Ha botlottam nem vert új botlással szava
Otthon voltunk s kozmosz-idős volt e haza

Szerelem játékból így lett ős-szeretet
Szerepünk az lett hogy ne játsszunk szerepet
…Csak, hogy tudd mért esett hogy be sem engedtem
Dorottyát mikor jött visszavenni engem



SZEMERNYI KÉTSÉG

Vagy mégsem nehezebb ez a táska
Hordozva eddig lakva odabenn
Bár néha sün lesz a puhája
De minek folyvást oly hevesen

Mert nem csak magad itt e földön
Mert más kezén is az agyag
Bár ahhoz szemernyi kétség sem
Leghosszabb míg a szekér halad

Még te ébredsz minden tükörben
De fejem hogy elfordíthatom
De szemem hogy azért se másfele
És benned végül megértsem magam

Mert különben csak körbe körbe
És csak átok ha arcodhoz újra nem
De vigyázva most már épp ez az
Mert minden fordítva idebenn

És akkor végre és talán téged is
És el csak aztán hagyjalak
Vagy szeresselek amint önmagad
De ez a kevésbé de ez csak pont olyan



ENIGMA

Hullámzó hangod közepe voltam
Keringtem híven szép nyelved körül
Mit kutattam a te szemeidben
Mit kutattam a te bokraidban

Kenyeres komád szeretőd lettem
Fénylettél én szunnyadtam kezedben
Mit idézek omlott termeidben
Mit keresek veszett napjaidban

Idegszálak méz-sűrű szövetén
Ólálkodsz a hypotalamuszban
A szinapszisok közt jársz-kelsz lopva
Bár sokan azt mondják sose voltál



BÚCSÚZÁS

Ha akarsz fülelni
ezer morzsáim zizzenjenek
mik köréd hulltak
annyi éven át
ha arcot váltani indulsz reggel
ha kávédban magad cukrozod
vagy vágyd azt hogy
mint a kislány aki voltál
vagy mint dallam
mit túl soká szerettél
titokként osonjak benned
– és én hallgatok.



ALVÁS ELŐTT

Lassú agónia
ahogy hervad a begónia
és szó sem lehet már kezelésről
mondjuk tápszerkeverésről
fránya memória
hosszútávú non-szelektív
dugóját kihúzom
és rám borítom az éjszaka bilijét
társulnak most az árnyak
szárnyulhat már a vállad
súlyát vesztheti végre a lét
végtelen ágyad az alkonyi ég
*Már nyugosznak a völgyek…*
*Ha jő az alkonyóra...*
langy anyaméhhé
gyönge virággá titkul a mindenség
*az erdők, s minden földek…*
*térj testem nyugovóra…*
kilenc – a vízből majd kimentsz?
nyolc – vagyok ha te csókolsz
hét – nem késő hogy boldog légy
hat – szalmaszál a göncöl alatt
öt – az idő gúzsba köt
négy – nem késő hogy boldog légy
három – egy nyárban tán még lehetsz a párom
kettő – erdőn virágerdő
egy – minden egyre megy
*már alszik a világ…*
*a munka véget ér…*
…vagy épp
hogy semmi sem
*elszunnyad szívünk gondja…*
*de te ó, lelkem, este…*
s mikor a vízben csendben csobban a kő
vagy a madár ágán mélán dalol
lényük súlyuk lassan mindenbe belenő
s egész más lesz a világ attól
*egy titkos kéz kibontja…*
*a földi terhet vesd le…*
te
bennem örökkévaló
ha sorsom végképp elfut
és nem lesz nevem
ha már cérna lesz a Tejút
te akkor is maradj velem
(bogozd)
*az éjnek csillagsátorát…*
*s légy könnyű, mint a lenge szél.*



ki hangom hangja vagy
légy csöndem csöndje.



VACSORÁRA

Üllésre egy csirkecombra,
Hásságyra az Iharosba,
Dorozsmára januárba’,
Csanytelekre vacsorára.

Szegedre, a mi utcánkba,
Egy szegedi lányra várva,
Tarcalra egy könnyű borra,
Csanytelekre vacsorára.

Elkallódni Budapestre,
Dévára a várhoz, esdve,
Kiskőrösre, a Körösre,
Vacsorára Csanytelekre…

Vonatokkal, szelek szárnyán,
Vándorbottal, nyár-esőkben,
Hazaér az ember végül,
Halk szavú, örök vendégül.

Vonatokon, szelek szárnyán,
Mindegy már, annyi vágy után,
Hogy asztal, vagy asztag vár,
Ha marasztal.



ELSIETSZ BÁRMI ÁRRAL

Voltál ágban vízben alvó Illést váró Hang
gyönyörű szép pogány ércű ünnepi Harang…

*

én itt maradok egy helyben
becézve a lehetetlent
május hajával játszódva
takarózva ordas télbe
te elsietsz bármi árral
Neon-Partokba nő arcod
Narancs-Tengerekbe bújva
már nem te érsz Hollywoodba
nézed az ifjú hajókat
hátha magadra integetsz
hátha te integetsz egyről

*

Te elsietsz Hollywoodba
Te csak búcsúzol magadtól



RÓZSÁK

Hajtanak, izzanak, inganak, illó, tarka virágok,
s azt zsongják, legyen áldott, azt zsongják legyen áldott.
Vesznek majd napok, árnyak, színek és illatok, álmok…
S azt zsongják, legyen áldott, azt zsongják, legyen áldott.



BOLONDOS SZIMFÓNIA

…Hajnal, az ablakon át beszökő szél nyárszagú hársak,
ó-dobok ódon dongásában lódobogások,

kristály
a táj,
kislány
a nyár,

ébred az évszak - s holnap egész, nagy benne a vágy már,

felnevelni az új kalászt,
hallal áldani a halászt,
gyümölcsökben gömbölyödni,
egynek lenni, egyetlennek,
anyja lenni a szeleknek,

a somnak, a gyomnak, a kintnek, a bentnek, a fentnek, a lentnek…

*

Keleten izzik a
születő szerelem,
délen, ha nem vagy rest,
kitárul az éden,
északon megszokod
monoton évszakod,
isteni nyugalom,
terül el nyugaton…

S - tudtam - majd
reszket a fákon a lomb, puha gombom a tóba dobom. Pont.
Bődül az őszi üsző, sima szőlő gömbül a földön…
Kösd, Kata, kösd fel a tarka kötényt, a kökényt bele gyűjtsd, száz
csókod ígérd, de ne kérd, hogy várjak rád: fut a nyár már…

Szél, szél, szél, szétszéled a szél, ágat vet a háznak…
kévetárlat,
készből vázlat,
koppan, potyog a dió…
A készre, a vázra, a somra, a gyomra, a romra, házra,
aztán csend…

*
Rongytakarómba bogár vert fészket, azt hiszi, majd én
elmondom neki hogy, mért ért véget a nyár?

Lassan lépdelek ott, hol a bográcsokban a hal főtt
nyáron. Pár kupakot, és üveget, ha lelek.



Óvatosan lépkedj mától az erdei úton,
hogyha csigára akadsz, meglehet, én leszek az.

*

Kék szemed India kék ege volt, melyen annyiszor ámult
Gútama, még mielőtt az Örök nem gyúlt ki szemében,
és ez a két szem sorsot ígért, aminőt csak az égben
kapnak az angyalok…

*

A kereki réten, hova jártunk régen,
hova jártunk ketten, édes szerelemben,
álmodoztunk szépen, áldott békességben,
boldog életünkről, virágos jövőnkről.

El se hittük volna, hogyha bárki mondja,
ott, a verőfényben, a kereki réten,
hogy ősz lesz, és csend lesz, s tőlünk mindent elvesz,
s el kell válnom tőled, s el kell válnod tőlem…

*

Ablakodnál állok,
ablakodba nézek,
ugye látsz még engem, kedves,
ugye látni akarsz, valaha.

*

Reggel az éjszakát
feledve ébredsz fel,
délelőtt kacagsz és
mindenkinek tetszel,
délben már gyűlik pár
komor árny az égen,
délután mind többet
tűnődsz a Nagy Éjen.
Ha eljön az este,
fáradtan lefekszel,
s reggel az álmodat
feledve ébredsz fel.

*

Reggel
te ébressz,
reggel
te ébressz fel.



ÓDA EGY KÉRDÉSHEZ

Éj-titok érlelt
Ódon pincék szürke homályán
Tört-arany-ékü ital
Alkonyi ég-szín ital
…

Hát meglettél megfogantál
Annyi-annyi nap éj után
Annyi széthasadt éj után
Légy üdvöz
Szárnyas Gondolat
Örvendjetek mind ti Múzsák
Te Pallasz és Te
Ki – bizton –
Ikre vagy
Örök leszel dalom által
Párja minden csillagoknak
Ó te Talány te Titok

S te
Halandó
Ki olvasod
Menj most
Töprengj ezer évig
Töprengj harmincezer évet
Magad is örök leszel:

Mindegy hogy én ölellek vagy
Te ölelsz hisz öleltetünk
Így vagy úgy de általa
S nincs oly törvény mely megszabhat-
Ja vendégét mint fogadja
E hús ha egyformán szeret
Nincsen első és utolsó
Ha e hús egyformán szeret…

Hagyj most biokémiával
Félre garral hetyke gőggel
Hagyj a Ganglionokkal s a
Langerhansi nevezőkkel
Szívvel tűnődj e talányon
Viseld gondját e titoknak
Mely Illés idejét várja
Mely párja Nagy Ópuszoknak…

Hogy sörre bor jó mindenkor
De borra sör… az eltiport
Konstelláció hisz érzed



Nem érhet úgy véget
Nem érhet így véget



A DICSŐ

Birtokán mezgeláb s paraj burjánz buján
megszegett esküvel a nyári délután
lázongó almafák mindig alvó kalász
állj meg s dicsérd vándor ha egy nap erre jársz
sorsukba dermedten ősök arcára nő
címeres téglái közt játszik az idő
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