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JAPÁN HAJTÁS 

Félbe, majd négyrét hajt bennünket az idő, 
szigorú keretbe zárt szavakat 
hajtogat egy fonnyadt kéz, 
mozdulatai elrejtik 
a margótól margóig tartó életet: 
kép a képben, 
vendég a szövegben -
így lett a tekercsből könyv. 

Összeaszott világ ez, 
vagy egy lehetséges olvasata, 
dekódolható térkép, 
erekkel, hegekkel, 
szőrös szemölcsökkel; 
rögök az úton, 
tárgyak, 
életnyomok, maradványok: 
fák a papírban, 
foltok a papíron. 

* 

Egy lány vetkőzik a lugas alatt, 
ernyőként a föld felett lebegő 
japán lugas ez 
a sziget egy lankásabb hegyén, 
az öreg egy régi paravánt vesz elő, 
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ámulattal nyitja ki, 
miként egy ősi, szent könyvet szokás, 
s eltakarja a lányt. 
A paravánon régi festmény nyoma látszik: 
szőlő és szőlőlevél, 
ágak, vesszők és kacsok kuszasága. 

Felvágatlan valóság ez, 
kérdések sora, 
összecsukott 
és ellapozható darabja valaminek, 
ami sosem volt a mienk, 
ami olyan, mint a festett szőlő 
gyümölcsös illata. 
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NAGYANYÁM NAGYAPÁMMAL 

B E S Z É L G E T 





„FOLYTON RETTEGVE” 

Hosszú ideje állok az esőben, 
lemosom az önkínzás nyomait. 
Évekig 
csak sáskát és erdei mézet 
ettem, 
- miként Keresztelő János - , 
és igyekeztem jó lenni. 

Túl sok mindenünk van 
a semmi jegyében, 
ám ez is több a megérdemeltnél, 
befáslizott kezemmel 
magamhoz húzlak, 
nekem mennem kell, 
de te megérkeztél. 
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CÍM NÉLKÜL 

Bor van az Ur kezében, 
a seprője kifőzésre vár; 
iszogatunk, 
s közben filmre veszem, 
ahogy eltakarod a melled. 
Kértél, hogy ne kérkedjek, 
hogy ne emeljem magasra a szarvam, 
hogy keresselek meg, 
és mondjam el, 
mi változott, 
és mi az, 
ami mégis állandó. 
De én csak járkálok a kamerával, 
a borosüveggel, 
(töltenék,) 
s látom, 
ahogy egy tó közepén 
mind csónakba szállunk, 
s egyedül evezünk a partra, 
ugyanarra a partra, 
de más-más oldalra. 
Majd némán állunk, 
fáradtan. 
Megalázva 
vagy felmagasztalva. 
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RÓKA FOGTA CSUKA 

Ha eltörött, 
hát eltörött, 
így szökött rabként bolyonghatok 
virágzó gesztenyefák 
megrajzolt erdejében, 
ahol minden pompás fatörzs 
egy lehetséges út 
lehetséges állomása, 
egy titkos elágazás 
reménybeli kódja, 
ahonnan haza-, 
vagy épp ellenkezőleg: 
hazatérhetek, 
ahol a levelekkel borított ösvények 
sugárutakká változnak, 
s adatkábelekként hálózzák be 
bolyongásaim egyre szűkülő terét, 
ahol a keringésem részévé vált 
minden, 
amit magam mögött hagyhattam volna, 
amit már semmilyen 
erő nem képes 
önálló résszé tenni 
az egészben. 
Ezért mindegy, 
hogy előre megyek 
vagy hátra, 
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ebben a titkos üzenetektől 
széttört világban, 
egymásba vagyunk végképp gabalyodva, 
miként a róka fogta csuka, 
meg a róka. 
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TAVASZI HAJNAL 

Mikor cigarettára gyújtok, 
s öklendezve nyelem le 
az utolsó vacsora 
avas olajban kisütött 
húscafatjait, 
mikor ismeretlen nyelven 
mormolom magam elé 
egy idegen vallás imáját, 
mikor a tömjén illatát érzem 
hajvágás közben is, 
mikor egyedül kell 
a pelenkát felvennem, 
mikor bekötik a szememet, 
s bőrömön végigfut az első áramhullám, 

tudom, 
hogy szemből 
az üvegfalon át 
nézik 
remegő testemet, 
a szám szélén lecsorgó, 
melegen habzó nyálat, 
és hallgatják 
összekoccanó fogaim 
neszét, 
remegő ujjaim dobolását, 
a bilincs láncának csilingelését, 

15 



anyám több ezer mérföldet, 
s egy ismeretlen dimenziót 
áthasító sikolyát, 

tudom, 
hogy ők is látják 
nagyapám ráncos, 
egy távoli ország 
furcsa nevű cigarettájától megsárgult kezét, 
nagyanyám kombinéjának 
finom csipkéjét, 
másik nagyapám 
leukoplaszttal megragasztott 
szemüvegét, 
a csontnyelű solingen borotvájától 
hüvelykujjamból csepegő vért, 

a golyóálló, 
hang- és hőszigetelt üvegen át is érzik 
a hajdanvolt háztájink 
rothadó zöldséghegyének 
szagát, 
az aratáskor szálló por ízét, 
a kedvenc tortám 
mindent betöltő illatát, 
helyzetem megfoghatatlan 
és megnevezhetetlen egyediségét. 

Miközben 
már én is kívülről nézem 
az őszi szántáson még foltokban látszó havat, 
gyapjúszőnyegünk foszladozó szélét, 
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a ciszternában olvadó jeget, 
a pincénk málló vakolatát, 
a szétfagyott cserepeket, 
a csatorna szélén felsejlő rozsdafoltokat, 
a távolodó öreg kontinenst, 
néhány integető kezet, 
ismeretlen emberek barátságos mosolyát, 
a rohanó időbe vesző 
közöny és részvét fölöslegességét, 
elillanó illúzióimat, 
a lassan felszálló ködöt, 
és a szégyenkezve kiterített 
testem 
elfolyt nedveit. 
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ANYÁM UTÁN 

Falakon mentem át, 
fehér kövekkel kirakott 
falakon, 
úton hazafelé 
titkos kerítéseken ugrottam át, 
láthatatlan, 
félelemmel felrakott 
magas falakon, 
átléptem az összes időkapun, 
nyomomban meghajlott a tér, 
rettegve ölelt magához a múlt, 
s a tétova jövő, 
miközben én csendben 
bandukoltam 
hazafelé, 
anyám káposztájára gondolva, 
gyermekeim sírását feledve, 
átmentem a falakon, 
át a málló vakolaton, 
régi pecsétes téglák között 
kerestem egy keskeny rést, 
egy hajszálrepedést, 
s a túlsó oldalon, 
a hazafelé vezető úton, 
a régi bükkösben 
holtak álltak a fák helyén. 
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Ez a te utad, kisfiam? -
kérdezte anyám 
kötőhártyába tekert testemtől. 
Ez a te utad, kisfiam? -
kérdezte anyám 

elektronikus jelekké kódolt emlékemtől. 
Hiába mész át falakon, 
hiába kelsz át tengereken, 
hiába olvadsz bele az öröklét 
izzó magmájába, 
hiába élsz tovább virtuális testben, 
hiába hordozod magaddal 
egy rég elmúlt világ 
érthetetlen vágyait, 
hiába vált tested 
mindent látó szemmé, 
hiába erednek sós vizű források 
lüktető lépteid nyomán, 
ha ez nem a te utad. 

S én elmenekültem 
anyám elől, 
hazafelé menet 
a kocsi ablaktörlője 
ütemesen vert, 
a késő őszi eső, 
az autópálya monoton rendje, 
a hidak öregedő íve 
kísért, 
és a benzinkutak fényei, 
ahogy két pont között, 
két otthon között 
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hazafelé mentem, 
anyám káposztájára gondolva, 
gyermekeim mosolyára, 
feleségemre, ahogy vár, 
elfolyó terekre, 
kikiáltható igazságokra, 
a mellém szegődött időre. 

Hosszú ez az út, 
ez a végtelenített bélcsatorna, 
ez a véres és sáros labirintus, 
ez az önnön farkába harapó kígyó, 

egy egyszerű, 
repetitív dallam 
ez az utazás -

anyám előtt, 
anyám után. 
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NAGYANYÁM NAGYAPÁMMAL BESZÉLGET 

Ferikém, 
itt állok melletted, 
biztosan érzed 
bánatos szerelmem 
rád nehezedő súlyát, 
hatvan év 
semmivé foszlott 
csendes szenvedélyét, 
a kettőnket elválasztó, 
milliónyi vibráló életet magába záró föld 
döbbent némaságát, 
az orgonafák rejtett táncát 
a részvéttel teli szélben, 
azt a kínos sikolyt, 
amely meghajlítja a fákat 
és kettétöri a márványlapot, 
utat engedve 
elárvult testedet ápoló könnyeimnek. 

Nézz körül, Ferikém, 
mindenki eljött: 
azok is, 
akiket nem várhattál meg, 
s akiket már én sem láthatok, 
magammal hoztam mindenkit, 
akik aggódtak értünk, 
akik szemük csillogása mögé rejtették 
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a való világot, 
akiket reszkető kézzel 
öleltünk magunkhoz, 
és akikre úgy vártunk, 
mint ártatlan gyermekek a csodára. 

Ne hidd, 
hogy fájdalmammal 
magamra maradtam, 
hogy nem figyelik minden mozdulatunkat, 
s már nem tőlünk várják a példát, 
hogy átmeneti magányomban 
ne lennél mindig velem, 
mert túl minden megméretésen 
mégiscsak ez a szeretet 
és a hit igazi próbája. 

Ferikém, 
hirtelen mindent visszakaptunk, 
amit elvett az Isten, 
a régi házat, 
a szőlőt a présházzal, 
amelynek felnőtt unokáink 
még mindig köszönnek a kocsiból, 
ha hozzád jönnek, 
vagy ha a véletlen 
Bogárd felé kalauzolja őket, 
ügyvédi irodádat, 
édesapám 
szigorú szeretettel gondozott birtokát, 
a konyhaablak előtti madáretetőt, 
a sziklakertnél uraskodó pávákat, 
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félve eldugott, 
örökre elveszett könyveket, 
elfojtott igazságokat, 
egy letűnt világ érthetetlenné vált elveit, 
fiaink önfeledt kacaját, 
ifjúságunk forró vágyait, 
és az időt, 
amely lassan telt, 
mégis oly rövidnek tűnt. 

Lacika is meg fog érkezni, 
a diófavágó felől, 
a puttonyba rejtőzve közelít, 
a bogrács mellett versedet szavalja, 
szüret van ma Sárbogárdon, 
nagyapám szüretje, 
s minden kimondott szóval 
egyre távolabb kerül, 
miközben felénk jön, 
gyermekei kezét fogva, 
akik még nem értenek semmit, 
csak néznek rám, 
ahogy itt állok veled - egyedül, 
a válaszodra várva. 
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VASÁRNAP 

Vállán a régi szerszámmal 
és egy kosár vesszővel 
ballagott ki a határba. 
Először meg kell kóstolni a földet, 
mert mindennek meg kell adni a módját: 
metszés előtt némán imádkozni, 
elsőként a négy öreg tőkét megújítani 
a dűlő négy sarkán, 
időben enni, 
időben, s nem túl sokat beszélni, 
és érteni a növények szavát. 

De most a régi szerszámon és a kosár vesszőn a sor, 
ezért kell megkóstolnia a földet. 
Szétmorzsolt egy rögöt, 
ajkai közé helyezte, 
és a nyelvével szájpadlásához nyomta 
a savanykás darabot, 
mint az ostyát áldozáskor. 
Azután elő kell venni a szőlőcucát, 
két szarva közt rátaposni, 
erősen, 
mintha egy bika fejét akarnánk a földre szorítani: 
így fúr vesszőnyi lyukat a régi szerszám. 

S ahogy így nézem, 
ki-kilesve 
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egy száraz almafa mögül, 
kezemben tartva a megsárgult képet, 
hallgatom a szitkozódás át, 
mert kemény ez a szűz föld, 
nem adja magát, 
látom az ismerős kalapot, 
a köténye szélét, 
az árokparton hagyott demizsont, 
és az enyhén hajlott, mégis erős hátat, 
mintha nagyapám lenne, 
vagy valamelyik rokon, 
ismerős, 
vagy inkább az egyik öreg 
a szomszéd faluból. 
De a mifélénk, 
így mondják ezt - mifelénk. 

Vasárnap van. 
Hideg, 
hideg vasárnap délelőtt van. 
Segítenem kellene, 
itt is, otthon is, 
de én csak nézem az öreg szőlőművest, 
ahogy vasárnap is dolgozik, 
tele hálával és félelemmel, 
miközben távoli hangot hoz a szél: 
Én vagyok a szőlőtő, 
ti a szőlővesszők: 
Aki énbennem marad, 
én pedig őbenne, 
az terem sok gyümölcsöt: 
mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 
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A RÉGI HÁZ 

Ez a régi ház, 
rücskös vakolattal, 
kinyújtott kezemmel végigsimítom 
az öregedő fal árkait, réseit: 
körbe-körbe szaladunk. 

Utólag olyan egyszerűnek tűnnek a dolgok, 
mintha tévében néznénk 
a saját életünket, 
egy kevéssé híres színész alakításában, 
és az ember már nem tudja, 
valójában mi történt vele. 
Mi az, ami vele történt meg, 
s nem valamelyik szereplővel 
egy másik filmben. 

De ez a régi ház a mienk, 
a mienk volt, 
a nagyapáméké, 
itt fogócskáztunk, 
itt másztunk fel a padlásra, 
egrest ettünk, málnát, 
tátikát csíptettünk az ujjainkra, 
és a kútról hoztuk a vizet. 

Ismeretlen emberek terheit cipelem, 
így könnyebb, 
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könnyebb elviselni, 
hogy minden kép és költemény, 
hogy bentről nézem, 
ahogy kint fogócskázunk, 
kergetünk valamit, 
de egy pillanatra megállok, 
s belesvén a borostyánnal körbenőtt 
kis ablakon 
egy régi ismerős 
néz rám vissza, 
s egyszerre kérdezzük meg: 
én ki vagyok? 
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A LEGJOBB SZÓ 

Péntek Imrének 

A legjobb szó keresése olyan, 
mint gyalog bejárni Fehérvárt, 
megállni mindenütt, 
ahol történt valami fontos, 
ahol történhetett volna valami visszavonhatatlan, 
ha éppen értettem volna mindazt, 
ami körülöttünk zajlott, 
és ami rólunk szólt, 
vagy szólhatott volna. 
De én csak naponta felszálltam a 6 óra 44-es buszra, 
hallgattam a nagyok meséit a töritanárnőnkről, 
aki a Lenin Intézetben végzett 
orosz-történelem szakon, 
de nem tudott oroszul, 
ám nagyon is valóságosan mindent megtett azért, 
hogy később ne kapjak jelest a történelem érettségin. 
Vigyáztunk minden szavunkra, 
(férje a pártiskolát igazgatta), 
s csak páran vinnyogtunk, 
amikor az első világháborúnál tárgyaltuk 
a Maginot-vonalat. 
Szeptemberben kétszer is lecserélték a történelemkönyvünket, 
s kiderült, 
az 1945 utáni dolgokról diszkréten hallgatunk az érettségin, 
nem kérdezik meg, amit nem mondtak el, 
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s ennek én örültem, 
mert lusta voltam, 
mint a legtöbb gyerek. 
Október fele, ellógva a különóráról, 
a hónom alatt A társadalmi formák marxi elméletéhez című könyvvel 
(amiből állítólag a felvételire kellett volna készülnöm - ‘89-ben) 
végigmentem a Vöröshadsereg úton, 
egészen a szovjet laktanyáig, 
hogy az otthonról elcsent pálinkáért bajonettet szerezzek, 
de csak kézigránát volt fölöslegben, 
tojásgránát, amiből adtak volna szívesen, 
ám én féltem, 
és különben is csak a szuronyok érdekeltek, 
különösen az oroszoké, 
mert a nyele 20 ezer voltig szigetelt. 

A legjobb szó keresése olyan, 
mint gyalog bejárni Fehérvárt, 
Bogárd felől érkezni, 
ahonnan egykor dédapám jött kocsival 
vagy éppen lóháton, 
de én csak gyalogolok, 
keresem a régi köveket, házakat, 
s kereslek téged, Imre: 
a Kossuth utcában hol jobbra, hol balra 
forgatom a fejem, 
hazaindulnék: 
Agárd, Pest, Fehérvár, 
e furcsa Bermuda-háromszög 
szív magába visszavonhatatlanul, 
miközben én a hazatérés hamis illúziójával 
hitegetem magam, 
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keresem a mélyülő örvényből, 
az önfeladás táguló tengeréből kivezető utat, 
kérdeznélek, 
de te már egy másik városban élsz, 
s veled költözött a haza, 
a térkép, 
a tájleírás az értelmező jelzőkkel, 
így nincs, aki megválaszolja a lassan húsz éve aktuális kérdést: 
hogyan válhatnék én is 
a saját erőmből senkivé? 
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A RÓZSAFESTŐ BELEOLVAD A TÁJBA 

Kalász Mártonnak a 70.-re 

Most éppen csend van, 
lélegzetvételnyi nyugalom. 
A rózsafestő áll, 
(felismered?) 
lugasok, rózsa-torzsak közepén 
palettával, ecsettel, ezüstirónnal. 
Hátulról lassan becserkészem, 
hogy az esti fényben 
meglessem titkos vásznát, 
és látom, 
az alkotó témát váltott. 
Az örök rózsafestő 
a futórózsával körbeölelt térre, 
az Opera mellé 
isteni madarat varázsolt. 
Finoman, szelídet. 
S közben 
egy komor férfi tűnik fel a kép mögött, 
(kép a képben): 
kottáival a hóna alatt 
Chopin közelít, 
átlépi a hattyút, 
ahogy a sötét kapualjból kifelé jön. 
Majd lassan beszűkül a tér, 
összeérnek az égig növő rózsafák 
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ágai, levelei, 
s a vásznat kitöltő illatos virág 
szirma mögé rejtőzik minden, 
ami fontos volt. 

Hirtelen eltűnik a kép, 
miként egy mandala a szélben, 
s nem marad más, 
csak egy régi üzenet, 
elmosódott felirat a földön: 
áldozatnak magadat gyöngén ne ajánld föl! 
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PAULUS 

A hetvenéves Nagy Pálnak 

Messze van a város, 
az árnyékot adó, 
hűs szülői ház, 
emlékké váltak 
a szögesdrótabronccsal körbezárt 
egykori ideák, 
a fekete-fehér képeket megtörő 
színes foltok -
a vér fölszáradt már, 
a vér sosem száradhat föl. 

S mi maradt? 
A fájó sebként lüktető új haza, 
a megmagyarázott magány, 
tanítványok és csodatételek, 
s annak hite, 
hogy aki befogadja az igazat igazak nevében, 
igazak jutalmát veszi. 

Talán nem minden Paulus volt Saulus, 
s a te utad sem az igazságról, 
hanem a szabadságról szólt, 
talán nem kell hazajönnöd, 
hogy itthon legyél, 
talán megöregedtél, 
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s már sosem fogjuk 
ugyanazt ugyanúgy látni; 
ám örökre erőt ad, amit írtál: 
rész szerint van bennünk az ismeret, 
rész szerint a prófétálás: 
de mikor eljS a teljesség, 
a rész szerint való eltöröltetik. 
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RILLETTES 

Papp Tibornak 

Végül nem maradunk többen, 
csak mi ketten. 
Körülöttünk üres terek, 
betű nélküli térképek: 
kitölthető, 
újraalakítható keret. 

Lassan megfogyatkozunk, 
elhagynak bennünket a régiek 
és az újabbak is, 
a hűtlenek és a megfáradt, haldokló harcosok. 

Párizsban a konyhában kolbászt eszünk: 
magyar kolbász magyar ízekkel. 
Ez a művészet, 
ennek az íznek a szeretete, 
a mi paprikánk színének, illatának az őrzése, 
a hurkába, kolbászba, sajtba kerülő töltelék keverése, 
a fűszerek helyes arányainak megtalálása, 
a vállaji abált szalonnával, 
a pompás pecsenyehúsokkal, 
és a műhelytalálkozók 
rillettes-es kenyereivel díszített 
gyönyörök kertjében sétálni 
az igazi művészet. 
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Végül ketten megyünk végig az úton, 
a kert keskeny ösvényén, 
ahonnan lassan eltűnik minden, 
csak a külön-külön megélt 
közös emlékek, 
az egymástól függetlenül meghozott ítéletünk, 
a barátság mély nyomai maradnak meg, 
de csak nekünk, 
akik mégsem áldozzuk fel az életet a művészetért. 

így a mienk marad 
a szőlő, a bor, a föld, 
a kert, a táj, az út, 
a kicsi és a nagyváros, 
a betű, a kép, a könyv, 
a nyomda és a vers. 
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WATHAY VICEKAPITÁNY A FEHÉRVÁRIAKHOZ 

ÉS A JÓISTENHEZ 

Sobor Antalnak 

Hol vannak a falak, 
a bástyák, 
az erős palánkok, 
az acélos katonák, 
a bátor magyarok? 
Egykoron itt éltem, 
e királyi városban, 
de mint az fő levágattam, 
s mint széna megszáradtam, 
éltemtől megfosztattam, 
s kínra jutottam. 

Miért kell látnom 
ezt a zsibbasztó zsibongást, 
ezt a dicsőségétől megfosztott várost, 
az utódok üres tekintetét, 
a gépi kóddal írt valóságot, 
a betanított munkásokat, 
ahogy futószalagra pakolják a szívüket, 
az arcuk emlékét, 
melyekből unott mosolyú 
robotok szerelnek össze 
újabb embereket, 
akik majd sorban állnak a boltban 

37 



vízálló fóliába csomagolt, 
mikroban melegíthető emlékekért. 
Miért küldtek vissza, 
vérben beborult szívem, 
miért háborgatsz, 
mikor már láttam 
keresztes tornyaink épülését 
és szent ügyünk bukását is, 
mikor már jártam az ördög 
búval virágozó rút 
sötét tömlöcében, 
s voltam talpveréssel kínoztatott fogoly, 
mikor már átúsztam 
a hősök kifacsart testével táplált 
kiömlött folyón, 
hol a sötét víz eggyé vált könnyeimmel, 
kikezdte bőrömet, 
beszivárgott a körmeim alá, 
sós levével puhított, 
majd a testem 
lassan felolvadt benne. 

Ez az igazi hosszú háború, 
ez itt a végtelen harc, 
itt már nincsen folyó 
s nincsen part, 
se katona, 
se áldozat, 
már nem tudni, ki a magyar -
itt program küzd programmal, 
operációs rendszer a vírusokkal, 
köröttünk fényes kábelek, 
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szerverek és modemek, 
a tudást megosztó rúterek, 
kódolók és dekóderek. 

Isten, szent Isten, könyörülj rajtam, 

S adjad meglátnom, azkit otthon hattam, 

Véle szent neved hogy én áldhassam, 

Szép kikeletben én is részem lássam. 

Némán kérlek, 
engedj visszatérnem, 
vissza a régmúlt rejtekébe, 
ahol nincsenek mások, 
csak porosodó képek. 

Forgószélnél forgóbb az emberi élet, 

édes hazám, imádkozom érted. 
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ZSOLTÁROS IMPROVIZÁCIÓK 





I. 

Rónay Lászlónak 

Aki nem jár a széles úton, 
aki átlépi az olajtól szennyezett, vérző pocsolyákat 
és a hanyagul szétszórt kődarabokat, 
aki a keskeny ösvényt keresve 
nem áll meg az éghez szegezett bűnösök szavára, 
s nem retten meg a menny perzselő haragjától 
és a föld pusztítón morgó kínjától, 
fentiek és lentiek csúfolódásától, 
de gyönyörködik az Úr törvényében, 
s őrzi a szót mind nappal, mind éjjel, 
ez ily ember nagy boldog bizonnyal. 

Mert ő olyan mint a jó termőfa, 
gyökerét kristályvíz táplálja, 
gyümölcse zamatos, édes, 
leveleinek suttogó tánca titkokat ír az égre. 
S bár én csak távolról nézem, 
egyre tisztábban látszik a felirat a fényen: 
amit ez ember végez, 
minden dolgában megyen jó véghez. 
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II. 

Bohár András emlékének 

Utánad csak második lehet az ember. 

Lassú szél ringatja a búzamezőket, 
te vetettél, 
s én nagyapám rozsdás kaszáját 
hoztam le a padlásról, 
hogy betakarítsam a termést. 
Ahogy fordulok, 
eltűnik egy-egy betű - változik a szöveg, 
egyre fényesebb a kasza, 
kazalban állnak a rendbe szedett sorok, 
kupacok az asztalomon, 
a dolgozószoba padlóján, 
a számítógép mappájában: 
befejezhető 
és örökre félbehagyott feladatok. 

Utánad csak második lehet az ember, 
a második legjobb költő, 
gitáros, 
focista, 
második a teremtés örömében, 
a játékban, 
második az életben 
és a halálban. 
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Utánad csak második lehet az ember: 
lassú szél ringatja a búzamezőket, 
majdnem egyszerre kiáltjuk egymásnak, 
le és fel: 
Te azért teljes szívvel elhiggyed: 
Boldog, aki magát az Úrra bízza. 
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XIII. 

Egy másik világban ébredni, 
álmomban Jean Marais 
egy toronyból a folyóba ugrott, 
a parton lóra pattant, 
s kardot rántott. 

Valahol a dédapám integet, 
de én csak a földet látom, 
meg a ház sarkát 
és egy kopott szerszámnyelet. 
Péntek lehet, 
esetleg szombat, 
csendes őszi nap, 
munka után, 
az esti ima előtt. 
Majd az öreg rekedt hangját hallom 
a kép mögül: 
Tekints reám, kegyes Uram! 
Szánjad meg nyavalyám! 
Szemeimet világosítsd meg, 
hogy életemben viduljak meg, 
halálban el ne aludjam. 
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LXV. 

Vasy Gézának 

Mégis vannak pillanatok, 
amikor hálát adunk, 
amikor nem látjuk a törtetőket, 
csak az előttünk járókat, 
a szépen, lassan ballagókat, 
akik mindig előttünk maradnak. 
Nem érezzük a rothadás 
mindent átható szagát, 
sem a fogak közti bűzös lepedék 
hol keserű, hol ördögin édeskés ízét. 
Csak a kék eget látjuk, 
a kertet, a diófát, 
a malomkőasztalt, 
a frissen kövesztett szalonnát, 
s a lugas árnyékában feleségünket, 
aki ma a dédi abroszával terített. 

Vannak pillanatok, 
amikor hálát adhatunk, 
amikor csak ülünk némán a zöldben, 
ahol nincsen diófa, 
s nem óv az otelló 
a teraszra gyöngéd fátyolként boruló 
édes lugasa. 
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De így is jó; 
látni a rátarti fenyőfák 
és a zöldellő bukszusok közt játszó gyerekeket, 
a gyermekeinket, 
s hallani, ahogy a meleg nyári szél 
néha egészen közel hozza nagyapánk énekét: 
A szép sík mezők ékeskednek sok baromcsordákkal; 
Villognak a szép szántóföldek sűrű gabonákkal. 
A hegyoldalak, mezőföldek szép búzanövéssel 
Örvendeznek és énekelnek nagy gyönyörűséggel. 
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LXXV. 

„Nem a világot csukták be. 
Az én ablakom lett tejüveg.” 

(Jókai Anna) 

Beesteledett, 
itt már semmit sem látni: 
nem szűrődik be égi vagy földi fény. 

Cserélhető és újratölthető telepek maradványai 
az üres szobában: 
szénrudak, salétrom, színes vezetékek, 
napok romjai, 
kimúlt életek, 
szétszórt tetemek, 
eldobható valóság. 

Kívülről zártam be magam, 
kicsuktam vagy éppen bezártam a világot, 
talán én tettem ezt, 
én rejtőztem el, 
enyém a bizonytalan szégyen, 
a megoldatlan talány. 
Mégis meglehet, hogy láthatóvá válunk 
a kifeszített időben, 
a felvillanó monitor valamelyik oldalán, 
épp akkor, 
amikor az áldozataink fölé hajolunk, 
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amikor nem számítunk az alattomosan beszűrődő fényre; 
miközben onnan (valahonnan) látszik: 
valójában mi vagyunk az áldozatok, 
mások ízekre szedett prédái. 

Most úgy tűnik, az ablaknál ülök, 
mintha tejüveg lenne a keretben, 
mintha önmagamat keresve pásztáznám a távolt, 
mintha lebegnék valamilyen finom lében, 
dagonyáznék a sűrűjében, 
s közben törött bort kortyolok. 

De a pohár az 8 kezében van, 
megítél és megint, 
S aláz és S magasztal, 
majd lassan lefogja a kezem 
(a söprejét a gonoszok isszák meg), 
s végül átsegít az üvegen: 
a tisztuló fényben 
szarvukat megszegem az istenteleneknek, 
hogy a jók felkeljenek. 
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CXX. 

Az anyjára hamar ráuntak 
a hős felszabadítók, 
ikerhúgait odatérdeltették, 
mintha oltár lenne 
a lucskos halom, 
hogy figyeljenek, 
és tanulják meg, 
mit ér a katona, 
ha szovjet. 

Apjára gondolt, 
aki Dachauban haldokolt, 
kommunista főszolgabíró 
a büdös zsidók közt, 
mondta egy nyilasgyerek. 

Felnézett még az égre, 
megszámolta a szégyenkező bárányfelhőket, 
százhúszig bírta, 
vagy éppen annyian voltak, 
s csendben elvérzett. 

Én az Úr Istenhez kiálték, 
mikoron nagy ínségben valék, 
és be nem dugá az ő fülét. 
Hallgasd meg, Uram, kérésemet! 
A népek hazug szájától, 
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hamis nyelvek gyalázatjától, 
Életemet e veszélytől 
tartsd meg kegyelmességedből! 

52 



FIDES QUAERENS INTELLECTUM 





FIDES QUAERENS INTELLECTUM 

10 négysoros 

1. 

Az ég előbb hajlik meg, mint hogy az út 
körbeölelné a folyót. 
Megpatkolt idegek, gézbe zárt gyökerek: 
kapaszkodók a parton - hazafelé. 

2. 

Gyilkosokkal álmodtam az éjjel, 
hidegbe burkolózva fekszem 
a tükrön, emberi hibrid: hús, vér 
és fémes anyagok keveréke. Prototípus. 

3. 

Talán egy fekete lyuk, 
táguló, végtelen energiamező 
friss, illatos füvekkel, 
fénylő búzatábla izzó gabonakörökkel. 

55 



4. 

Az ember csak test, biorobot, 
amit érzünk, a kivetített kép 
csillogó implantátum a húsban, 
véreres szoftver. 

5. 

Rügyek alig látható ritmusa, 
itt zöld a penész, a víz és az ég is, 
akár a sírra ültetett virág. 
Nincs már tavasz, se ősz, se tél, se nyár. 

6. 

Feltekertem a folyót és az utat, 
egy Föld-méretű gombolyag 
a kabátom belső zsebében: 
testen kívüli tumor. 

7. 

Nem csak kenyérrel, 
nem is édes kaláccsal. 
Ki kísért a pékség cukros illatával? 
Ki hív, ki csalogat a folyó partjára? 
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8. 

Bartimeus, mutasd magad! 
Vedd le a koszos kötést, 
s tenyeredbe téve a szemgolyókat 
ajánld fel gyöngyeid! 

9. 

Műszerek között fekve 
pulzáló drótpolip öleli át a testet, 
csereszabatos szervek egy vödörben, 
piknik a zöldellő műtőben. 

10. 

És végül megszólalnak az égi harsonák: 
nem lesz új lény, s nem lesz új világ. 
Elszórt fémdarabok közt bolyong az Isten, 
emlékezz ember: porból vagy és porrá leszel! 
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