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A kötet megjelenését támogatta 
a Nemzeti Kulturális Alap

„Mindaz, ami értékes bennem (…), máshonnan jön (…). Nem 
adomány, hanem kölcsön, amit szünet nélkül meg kell újítanom 
(…), és ha a kölcsönöket kisajátítom (…), értéküket vesztik.”

Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés  
(Pilinszky János fordítása)

„Vagy nem sejthetnek, érezhetnek, hallhatnak, láthatnak és fejez-
hetnek ki műveikben a muzsikusok, költők, művészek, vallásos 
emberek bizonyos esetekben olyan valóságokat is, amelyek szét-
feszítik a f izikai teret, az idő és az energia terét?… Hozhat-e a 
f izikus f izikusi minőségében végső ítéletet Mozart Jupiter szim-
fóniájáról?… Az embertől, legyen természettudós, f ilozófus vagy 
teológus (…), megkövetelhető, hogy nyisson az egész valóságra.”

Hans Küng: Minden dolgok kezdete 
(dr. Hankovszky Tamás fordítása alapján V. P.)
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Zaklatás

Ha csönd, akkor
vers közelít.
Tánclépésben soha.
De akárhonnan.
Van úgy, hogy épp
a hátam mögül.
A múltunkból, hol
várt már félig
öltözötten, s leste
röptének idejét.
Némi bukdácsolás után
most elrugaszkodik,
s hátraszegve madár-
lábait, mint a
gólyák, nekifeszül
mégis a magasnak.
Áthúz fölöttem, és a
beérkezettek méltóságával
hullatva rám bőségesen
kis másvilági hóesést,
sugallja: kövess, és
ne kutass utánam,
én megtalállak.
De számíts rá,
egészen más leszek.
Tudom már, amivel
nem törődtél.
Légy hűségesebb.
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Belelátott valamibe, mi nem
való gyereknek.
Többé már nem lehet gyerek.
Többnyire mégis az leszek,
ha föl is növök.
Elcsodálkozott magán a szón.
Szép az, hogy többnyire?
Igen, szép. Igenszép,
ismételgette csöndesen.

Az estét hirtelen elunta.
Nagyon rosszkedvű lett.
A támlás székek árnyékában
az udvarra osont. Levegőbe
szimatolt, pár lépést futott,
s egy kőpadra leült. Élesen
sütött a hold. Fémes fény
lepte be a fákat, bokrokat.
Csillogott a fű. Fenyőlombok
árnyéka mozgott a kerti úton,
bútoron. Megrázkódott.
Mi van most?
Rátört hevesen a sírás.
Csak meg ne hallják
a csilláros nagyebédlőben.

Odabent énekeltek.
Fekete foltos cicája ült
a lába előtt. Erősen nézte
gazdiját. Gyere ide, súgta neki.
Samu hozzátörleszkedett,
s keze alá simult… Hol vagy,
kicsim, lefekszünk!, szólt ki
Mama a verandáról… A kisfiú
ölében a Samuval befelé indult.
…Többnyire, Samu, érted?
Többnyire… El ne feledd.

A „többnyire”

Mikor még nyelvecskéje
volt, de nyelve nem, csak
gőgicsélt, már hitt neki.
Szemét kinyitva fogta föl,
hogy él. S ha él, hall is.
Ezután nem akart beszélni.
Minek? Amit meghallott leg-
belül, zsongott is, szólt is,
gyönyörűsége volt. S maradt.
A többi mozgón észrevette,
erről nem tudtak semmit.
Hagyta őket derengő nem-
tudásban. Közben figyelt,
mint egy rövidre sikerült
méregtelen, ám lusta kígyó.

…Egy este vendégek jöttek.
A kisfiú megbámulta őket.
Aranygallér fényeskedett
egy bácsi nyakán.
Sokat és jól beszélt.
Mégsem tudta őt szeretni.
Hát azt. Őt sem. A másik
oldalon ült egy sovány,
szótlan, merev, komor…
Látta rajta a kisfiú, súlyos
teher alatt él, de elhordja.
Néha majdnem mosolygott.
Ő volt a generális. „Te genero!
Van egy hírem!”, szólt át neki
a százados, s hosszasan adta
elő. A generális hallgatta.
„Ezt nem lehet. Hogy képzeled.
Lecsapnának azonnal!”
A kisfiú most megszerette őt.
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Ami volt, van

Visszakanyarodni az
elejére. Mikor még
megállított a levendula-
illat és a harangszó.
Az a kalimpálás, az
az üde pontatlanság,
ahogy a harangnyelv
hol elérte, hol nem
a bronzköpenyt, s nem
titkolta a bámésznak:
én vagyok, ki repeszti.
Fölérek a hegyre.
Ott látom alant, az
erdő szélén a szerény
kőbárányt, kimeszelve,
épp felesel a fenyőkkel,
mintegy dallamosan.
Pazarolta, fütyült
az időre: igen,
pökhendi vagyok,
hangjával grimaszolt,
s nevetett. S abbahagyta
hirtelenül, átjárva a
a nagy, zöld, vakító
csöndet…
Mekkora gyermekség.

A Kert-kápolna orgonája a szél

Bende Józsefnek

Együtt kaptad magassal
a mélyet. De írnod a
mélyet kell – magasan.
Nem a fényt, a sötétséget.
Nem a megtestesülést, a teremtést.
Nem a békességet, a harcot.
Nem a nyugalmat, hanem érte
a küzdelmet. A megfosztottságot,
nem a pompát. Nem
a tökélyt, a töredékességet.
Nem az öntelt gőgöt,
a soványak remegését.
Nem a sikert, elhordva
a bukást. Nem a győzelmet,
a mindig végsőnek tetsző
vereséget. Nem a dicsőséget,
hanem a senkik vánszorgását.
Nem a fölényes erőt, hanem
a gyöngék, betegek, nincstelenek
örökös reményét, várakozását.
Nem a mennyei udvartartást
káprázatosan, hanem a
kétlábúak fölszabadult örömét.
Nem a hars hahotázót,
hanem aki a gyász súlya
alatt lerogyott. Az életet, nem
a halált. Nem a márványsima
bőrt, a sebeket. Nem a szépségest,
az elnyűtt szelídek derűjét.
Nem az agyba-főbe dicsért
múltat; a jövőt, s a jelen
vajúdását, kockázatait.
Ámen. Ámen. Ámen.
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az éjtől megkomorult
parkon, záré a harang
messzi kondulása, a reggel
márványos, majd fölpuhuló
csöndje, a hegyvonulat
lila párás, zöld hullámaival,
a tenger, a vihar, mely
este kitör, éjjel meg a víz
sétára kínálja ezüst
tükrét a félholdnak,
mélyében a tömérdek állattal,
örökös surranásaikkal,
harapásra kitátott szájuk
bugyborgásával a
bársonyos víz-csöndben,
minden a záré,
mely rányit a múltra,
a történelmi időre, kedvére
ahogy kanyarog a magas
fűben, mint az anakonda,
rejtőző ellenségére, a
jövőre sziszegve, ipszilon-
nyelve remeg, záré a béke,
mi szökik ugyan, de valóság,
mégis a zár egyetlen kulcsa
ha elvész, a vég hirtelen
legömbölyödik; hiába őrzi
a szív mint trezor a
kincset, a jelszót, az
egész odavan. Verssorokba
foglalva az élet, él, de
hallgat a verssor, benne,
mint testben a sejt, mint
sejtben a lét titka, mint
ajtó a világra, mint zár
a kinyitására várakozik.

Váltóláz

Ha valaki kérdezné,
miért éltem s élek,
válaszom ez volna:
verssorokért.
Mintha egy gazdag
díszű szárnyas ajtót
mondanék, de csak a
rézzárát említeném.
Ahová nyit ez az
ajtó, minden a záré.
A terem faragott kő-
ablakai, alattuk a
francia parkett, túl
rajtuk az őspark, a
piros bogyós krétai
fagyalok fényes bőr-
leveleikkel, ez a mély-
zöld bokrosodás fehér
szárnyvillanású, vér-
koronás madarak fész-
keivel megtűzdelve,
sikoltó énekük el-el-
nyugszik, fölcsap újra
s újra magasba, meg-
jön az alkony, átkúszik
a zár résein, át a lyukon,
a zár vagyona, nézzed,
a harmincméteres kanadai
fenyők, himbálózó
toboz-fürtjeikkel, a
hajnallal, ahogy kel ki
a földből s szétterül
pávafarok-ívben arany-
sugaras fény-lepedője
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Tanítás

Leírtam egy mondatot.
Puhának mutatta magát,
dobogott benne a fürge
jelenlét, de hirtelen
megállt, merülni kezdett,
s kihűlt; meddő. Most
itt fekszik utamban
kidőlve, mint a fa.
Leülök mellé. Mit
csinálsz, pajtás,
kérdi egy arra menő,
fölfázhatsz.

Vele együtt, mondom
neki. Kivel, kérdi.
Hát vele.
Csavarint egyet
a halántékának
támasztott mutató-
ujján… Én is így
tennék, gondolok
utána… Elalszom.

Álmomban föltápászkodik
a fa, megrázza magát,
a távolodó nyomában
elindul. Lépked, majd
lassú futásnak ered.
Léptenként szép nővé
alakul át. És velem
mi lesz, kiáltok
bele az erdőbe.

Boldog rabszolga
vagyok,
s (meg)váltó lázban
élek
verssoraimmal.
Bent lüktet a világ.
Jeleket ad. Nyitva az
ajtó. Nyitva a zár.
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Beszéd vagyok

S te is az. Bárki,
bármi lehetsz,
te csupa szó, vessző,
rag, kitalálás, ősi
hús, szellem, szók
közti szünet, kínban
is az. Elszánod magad
ütni, gyászba borulsz,
rettegsz, mint róka
a csapdában, könyörögsz,
hogy megszabadulj.
Tudd meg:
szóban, s szó szerint
teljesedik a menny,
kevés szótól sötét
a pokol, szó vagy
hetedízig, száj, szó,
sziszegés, szerelem.
Majd ha a csönd tölt el
véglegesen, szavad
mind befelé fordul,
tömörül, más test nő
ebben a testedben, te
hordod ki magad, de
a lélek lök ki új
létre, végesincs,
érett boldogulásra.
…Nem szülök szavakat.
Csöndre születtem,
szavaimban.

Nevetés jön vissza,
s ez a mondat:
Nézz a lábad elé…
Egy csemete bújt
ki a földből,
törpében az
óriás arányaival:
Írj meg, hogy éljek.

Majd ha a csupa fény
Cet fölfal minket egészen,
s gyöngéd harapásai közt
átbukunk az Óceánba, te,
fénycsíkos pisztráng,
s én, a fénypöttyös
harcsa-pofájú úszunk
egy hatalmasat.
Azután szüntelenül.
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2

Alattam zúg a hallgatás.
Gyémántkarmok belőle tépnek
sötét kristályokat. S fölém
borul a csupa láng magas

(hiába vágja föl szitkom
tépázott sas fejét)
s tovább lobog; egyik lehúz,
a másik fölragad.

Sorsom feszes izomzatán rostok
átizzanak. Ez fáj s mert éget,
jajgatok, de látom jajom
fényveréseit; hazám e seb.

Gerenda, szög, szekér.
Hazám a keskeny ösvény.
A megvetett igék és utcakő.
Hazám a sejtelem.

Történet és szimat.
Lengés a mély fölött.
Vasrúd hűvös bizalma.
Hazám talentumom:

Jákob-lajtorja, kényszere
fokoknak népek egébe menni.
Vagy csúszda csak,
villámtalan bukáshoz.

Oszthatnánk egymásnak úgy is
életet, ahogy paraszt
csurgatja a magot fatálba.
De még palánk-sötét

terjeng a házatokban,
benne a házioltár
esti lidérceit egy
megbűvölt ország lesi.

Elmélkedés hazámról

1

Európa-párduc gázt ökrendezik
egy vasbeton karámban.
Sztyeppéje arra van,
amerről jöttem.

Emitt kallódom s vágyom amoda.
Fényerek hálózzák múltamat,
mely szívemben alázuhog.
Igazságom tarka tömegbe nyes.

Ősöm trónálló, pap, tudós,
fölmorduló proli.
Rengéseimben ők dobbantanak;
a holtak csillagéhesek.

Ölembe ömlött tó fölött
a pára táncol. Partomon
vasélű őrtorony emelkedik,
kövét köti kovásszal elkevert mész.

És összefűznek hídjaim.
Náderdőmet növendék szél
zizegteti s ver a vihar
cölöpnyugalmú csónakomra.

Énekem gubbaszt. Fölcsap
hirtelen, vén szárnya van,
de csontba nőtt. Tolláról hull
szavam, égövi porhomok.

Résekbe fér. Fogak között
csikordul. Jó föld a tűzgyökérnek;
lesz mit temetnie,
ha összegyűl.
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A VII.

Ezt nem lehet ülve
hallgatni, végig
kell dőlni a heverőn,
csöndesen, lelassított
mozdulatokkal, nem el-
veszíteni a titkos hang-
áradást sejtető zajokat,
mocorgást, szüneteket sem;
az extázis mindenfelől
közelít. Arturo Toscanini
vezényli Beethoven ősatya
közeledtét. Nem látni, de
itt van már. Megérkezett,
mint Mózes az Ígéret Föld-
jének hegyvonulatára, egyik
csúcsról lépve át a másikra.

Sodortatunk a VII. szimfónia
tengerhullámzásán. A mélyben
iszap-vidék hányódik, fönt
vonaglik tehetetlenségében
a rengeteg víztömeg.
…Belealszunk.
Ujjongó, súlyos elnyomatás.
…Ébredés semmi szavakra.
Beszéd. Beszéd, beszéd.
Reménytelenül sok a szó.

*

A nagy zene mindig
önmaga újra s újra
megszülető liturgiája.

3

Én csak lassan futok.
Vérzik Zsidóm a hátamon.
Halál nélkül halódik
s ahogy leng élettelen keze,

a menny-arany föl-fölsuhog.
Arcának tükre van. Elestének
törvényei. Forró leheletében
lihegve áll az ember.

Vascsőre van jövőnknek.
Majd ő matat bőrfalú
bugyrainkban, keresve sót,
hamut, fémtüske-villogást.

Utóhang:

Ez kert, nem fűrészporos aréna.
Itt fák virágzanak.
És súg a föld,
de tud ugatni is.
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K. Cs. S.

Anyám szerette Sándort,
a székelység vándorát.
Hét-nyolc éves lehettem.
Anyám ölében ültem egy
fonott széken, kőbábos
teraszon. Alulról néztem
arcát. Telt asszonyalakján
sűrű hajjal körbevett
fejét… Mit nézel, kicsim?
Téged, anya… Én a Petőfi
Sándort kedvelem, ő is
Sándor, ugye?
…De alig ismered.
Nem, anyu, megy a juhász
a szamáron, földig ér a
lába, Juliska énekelte, közben
mosott, és nagyon tetszett.
…Hol mosott?… A Körösben.
Minden ott történt, anyu,
a parton meg a fák között.
…Kőrösi Csoma Sándor
nem ott történt, kicsim.
Nagyon messze, kemény
s örök hidegben. És senki
más, érted? Nagyok között
a legnagyobb volt, tudom.
…Fázott?… Én dideregtem
volna, ő meg elviselte.
…Papa azt mondta, kis,
erős ember volt, és sokat
gyalogolt… Ott lóg képe
a falon, az ágyad előtt.
Gyere, nézzük meg.

*

Hazámhoz

Magad útjában állsz.
Elcsigáznak a védekezés
karmozdulatai. Ahány lezúg,
annyiszor rántja félelem
sarkaidat a homlokod
mögé, mint madzagos
babát zsinórja két
lukon, annyiszor
rebbennek szét fényes
beleid belső eged
alatt, akár egy nagybeteg
keselyűtenyészet, és
visszacsuklik annyiszor
vállad s nyakad
összedobált végtagjaid
közé. Ilyenkor ki kell
ássalak, mint egy kelta
sír maradványait, s föl
kell újra fedezzelek.
Ám ez veszélyes: ütéseid
nyomán szikkad a levegő
és mocsarasodik a föld.
Mégis ásó után nyúlok,
mivel hiszek magamnak.
Lassan belélegezlek és
nyelem inkább, mintsem
lefojtsam lángod, lángomat.
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Számvetés 
In mem. Nagy László

Szénási Zoltánnak, Komálovics Zoltánnak

A költő az, ki boldogan
képes nem tudni, mit s hogyan,
csakhogy elhívta valaki,
mindig, most is kínt vallani,
mi olykor roskasztón nehéz;
verdes a szív, vasból a kéz –
így áll a bál, te gyáva vad;
vers elől bujdosó
haramia vagy.

És fény alig, se ragyogás,
fejed fölött idő kopog, tetőn az ács,
nincs hízelgés, se bájmosoly,
a főnökarc gúnyos, komoly;
vicceskedünk? eridj haza,
gyógyítsd magad,
vers elől bujdosó
haramia vagy.

Luxusrejtekből a sötét
süt ki, éget, sebez; a tét
nem az, hogy tetszik-e
a gyér hangú háttérzene,
hanem hogy volt s van, ki szólíttatott
(egy kürt, hárfa, dobok, fagott),
a Gazda mindent ingyen ad;
vers elől bujdosó
haramia vagy.

Hát jön és jön, nem marad el,
kiált, oson, árad, lehel,
kellesz neki, te némaság,
ő meg neked – vers a hazád.
Mégse tudod, hogyan fakad;
vers elől bujdosó
haramia vagy.

Anya, egyszer láttam,
kora reggel. Besütött a nap
a redőnyök között, és
fekete feje volt, nagyon
nagy feje, hátul egészen
kidomborodott, és ahogy
elment a nap, sötét lett
az arca. Anyu, megijedtem,
és bebújtam a takaró alá.
…Miért nem szóltál?
…Levetted volna… Jó,
hogy ott van?… Jó.
Kicsit még félek,
de azért szeretem.
Mindig csak néz.
Annyira maga van.
Egyszer már sírtam
érte.
Most is, majdnem.
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Szerényen, feleim

Ó, tökéletesség,
fától lopakodsz fáig,
s két takarás közt
elvillansz, te
késdobáló.
Egyetlen védekezésem,
hogy mély vagyok,
de nem komoly.
Pengéidet rám
kár pazarolnod.

Utóhang: 
1.

Az éjszaka föl-
fölmordulások után
e sorokat csak
kipiszkálta belőlem.

2.

A tök „életes”,
azaz élettel teli,
de hogy lehet
éles? Minthogy
ha üres, apadó,
„életlen” az a tök.
Ki más ez, mint
a teremtmény, ön-
maga ellentmondása.
Megcsóválva fejem
rám ismerek.

Hogy (tök)életesedem,
bizonyos. Ennyi
talán (gőgtelenül)
elég is. A többi,
igen, a többi kegyelem.

3.

Tökéletesség – miféle
elme az, mely
nem riad vissza
színarany
rácsozatától?
Még ha csak századonként
nyílik-csukódik kapuja.
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Schubert-mese 
A Pannon Filharmonikusoknak

Egyszer az AZ, a Gonosz
fölkapaszkodott egy
mennyei kiszögellésre,
s megvetve vascsizmás lábát,
elrikoltotta magát:
– Na, lássuk, ki veti le
a világ fejedelmét!
Ki taszítja innen alá!

A háttérből, a legsoványabb
felhő mögül kiáltás
hallatszott: – Itt vagyok
én, a vesszőcske, hallgasd
csak, mitől hullasz
alá tüstént, nagyuram!

Schubert, felhőbe rejtett
kis csapatával rázendített
ünnepi rögtönzéseire, a
kitörő öröm muzsikájára.

AZ sem hagyta magát.
Nagy zenei bújócska
kezdődött. Schubert,
a zseniális kislegény
hol itt, hol ott
bukkant föl, jobbjában
a karmesteri pálcával,
baljában a madárszárny-
ként csapkodó kotta-
lapokkal, ajkán
győzelme énekeivel;

őt magát továbbra
sem értette a világ,
de a gyönyörűség, mit
árnyéktalan zenéje
keltett, fénykoszorúba
vonta a földet.
AZ pedig eltűnt.
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Gőg

Bizonyos, hogy
mindenkinek írok,
vagy Neki csak.
Ismételve semmi
se jó, s nem méltó
arra, hogy sokasodjék.
Íme, az új, fénylünk
tőle mi is. Nagy a tét:
valahogy nem van, ha
nem írok róla. Neki
kell ülni, hadd
legyen, hogy lehessen.
Pedig itt forog
körülöttem, mégis.
Kellünk hozzá, hogy
éljen. Mi, ugye,
élünk. Megírva már
másként lesz, s más
lesz, mint ahogy
éppen van, mégis
mind mélyebben
ugyanaz, de csak
így. Testükből
fogantam, a világ
testem burkolata.

Kert-kápolna

Most, hogy már nem
mehetek Hozzád heti
egyszer sem,
folyton Nálad időzöm.
A Fiú is „szüntelenül
kínálja
bocsánatát”. Szíven ütött
ez a mondat egy igen gyönge
beszéd
bozótosából kivöröslő
tulipánként. Nekem van
szánva, dobbant
egyet
a mellemben.

*
Szent ez a semmi
a kertben. Tele van
az üressége. Ibolyás
füve zöldell, oszlopai
kétoldalt magasodnak,
százéves, göbös-göcsörtös
orgonatörzsek egymáshoz
szögelve, kettő közül
az az egy ki ne dőljön;
mint az elaggott próféták.
A kert boltozata az ég.
A szomszédok hatalmas
ciprus-angyalai, fenyői
között énekes madarak
röpködnek, s kiülnek
hintázni a lombcsúcsra.
Szárnysuhogásos itt a
jelenlét. De jelenlét.

*
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Az okos léggömb nem
kérdezi: mért raknak
rám ennyi koloncot,
ha úgyis ledobálják?
Ellenállhatatlan, s hív
a magasság. Ez a titok.
A hiánytól száll föl a
léggömb; ha talál, süllyed
alá, és – némi rumli után –
emelkedik újra. Mióta a Fiú
megjárta a poklot, ami
fönt van, ugyanaz lent is.
Azóta bukva is emelkedhet
az ember, ha a Másikra veti
figyelmét. Ő az Ugyanaz.
Ugyanaznak a másik bárki
lehet. A szív ébersége
nagy ajándék. Ez viszi át
tegnapjaidat a jövődbe,
súgja füledbe a kert.

*
Az Ugyanaz ebben a csöndben
adja szüntelenül, s önti
új formákba szavad, minek
most ne legyen hangja.
Hagyd lenni a szíved. Csak
nézz. Csak tiszteld azt,
ami van. Tudja a dolgát.
Légy csöndben. Légy csönd.
Megerősödsz benne. Élj.
Éljenek. Ámuljatok együtt.
Ezt jelenti a szüntelenül.
…Nem semmi a semmi. Nem
is semmi, hanem Semmi.
A semmi nincs is. Aki
Van, nem így van. Ő Van.

Mindaz, mi létezik, hordja
magán a jegyét. Bármi parány,
bármi hatalmas. Az Univerzum
súlya a Semmi. Nélküle elszáll.

*
Az egészséges, ha nincs
betege vagy öregje,
félember. Kinek él?
Élet-e az, ha magának?
Kitérő az a válasz is,
hogy a családjának.
Attól a mindenki lehet még
idegen s hajléktalan is.
Éhes. Kitaszított. Sebesült.
És hogyan ne legyen?
Ha nem kap? Senki sem ad?

*
Betegemnek nézem a bőrét.
Kortalan és szép. Arca
egy ártatlané. Szeme
újra őzbarna. Mosolyog.
Nem készülődünk ünnepekre.
A nagy, nehéz selymű ünnep
bennünk leng, lebben föl
a rácsos ágyoltár körül.
Itt mutatom be különös…
igaz, néha szemrehányó
hangfekvésben, mert kinek
s miért tartozunk ezzel?
Nem erőltetem a választ.
Még kevesebbet mondok,
mint eddig. Mindketten
megelégszünk jelzéssel.
Semmi fecsegés. Ami a rostán
fönnakad, éppen elég. Nem
fényeskedik ugyan,
szürkéje beszédes.
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Sóhajtások

Isten nagy. Mindig nagyobb.
Isten szép. Mindig szebb.
…Fátylat a tükreinkre.

*

Ó, Ray Charles. Te vagy a
paradicsomi Georgia
dalnoka. Csupa zene,
szerelem, ahogy kiejted
a nevét: Geor-gia. Oly
édes lassúsággal, ami
már-már lehetetlen.

*

A költő nem ábrándozik.
Minthogy éjjel-nappal
átél, lát, kap s figyel.
És hallja is, amit lát;
határtalanít.

Bartók: II. zongoraverseny

Lassan föláll egy ember
a lappangásban. Látja
a roppant tornyait
megringató homályt,
amely ahogy sötétedik,
mind zordabb hegy-
vonulattá testesül.
Az ember alól, mit
egykor teremtett földnek
mondhatott, és rajta
lépés, séta, ritmus,
bizonyosság elsurrant.
A vágy is, hogy ujjaival
karját, a testét meg-
ragadja, nem nyílt többé
szavakra szája, szeme
közelre, nem szorongatja
torkát az „igen, ez én vagyok!”:
megritkítva könnyedén
emelkedik a szétesésben.
Darabokra hasadozott
idő hányja magát
kopár űrben halomba,
koppan nagyot, ide-oda
röpködnek szilánkjai,
pattog, akár a meg-
rakott tűz, újra barbárul
összeáll, majd megdermed
Kozmosz salakjaként.
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Egy ember áll a partján,
ki él ugyan, de elfeledve,
s meghalni nem tud.
Most kezd el dübörögni
– ahogy a csorda lüktet –
a féktelen futás.
Az ember tudja: ennek
a fahangú csörtetésnek
valahová meg kell érkeznie,
bár maga láthatatlan,
s az is marad, mert
se eltűnő csönd, se
halkulás, se törmelékes
hang és hangközök sora, ami
hangzatként nem tűrhetné
a semmi sejtető jelzéseit.
Rohan egymásnak a futás
jobbról s balról is:
a kaotikus így vág
elébe a kozmikusnak.
Megszűnt a keskeny
úton botorkáló tudás.
A tagadás pedig – mint
mindig – elterpeszkedik;
ám meggyöngül a legnagyobb
erő is, ha akadálytalan.
S eljön a pillanat, mikor
megadja magát a Névtelennek.

Békének, sőt békességnek,
a tetteivel robbanásig
megtelő Létnek s létezésnek
mondja őt az Ember.
Nem tudja róla más, csak
a lázból, halálból, néma
süllyedésből méltósággal
kilépkedő:
a Semminevű verhetetlen,
minthogy szeret, bár gyűlölik.

Gyónás

G. Mahlernak

Ó, te Feketeszájú,
jól megfizetett neked
a sötétség. Ütlegekben,
szíjostorban mérve ki
jussod. Ott látom köztük
magamat, mellvértben,
saruban, bőrnadrágban.
Elfutnánk innen leg-
szívesebben. Nem enged
nagyurunk, a kegyetlenség.
Fölingerli magát, kész-
tessük visszaütésre az
ártatlant. De ez csak
tekereg, csúszik alá,
nyeli alvadt vérét,
nyálát, falja mohón
a halálát… Gyorsabban,
már mi se bírjuk!
Épp idejében görnyed
a kőoszlop tövibe.
Lecsuklik a feje,
csupa seb, sav,
izzadt csuklójánál
visszacsavart csönd.
Befejeztük. Nézem. El-
vezényelnek minket.
Odakiáltanak értem:
Gyere már!… Hova?
Nagyon durva a válasz.
Nincs kedvem vigyorogni.
Az ónkupát nyújtom neki,
meg a zsebkendőmet.
Nem iszik, mert nem tud,
de vet rám egy pillantást.
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A bíboros

b. John H. Newnannek

Jóval több, mint tíz
éve nézem az arcát.
Egyik szeme elfogad,
a másik nem.
Az első kissé fáradt.
Messziről, a pupillájában
csúcsosodó háttérből
süt ki. Így hatol át
emberen az önföladás.
A másik szeme megállít.
Számon kér, de fátyolozottan.
Jól ismeri a gyöngeségeket.
Mégsem méltányolja túl
az érzékenységet.

Mindenki tűrje csak a magáét.
Tudjon. Tanuljon. Nézzen vissza.
Lenni akarjon. S mélyebb. Igazabb.
Két szeme együtt a leküzd-
hetetlen állhatatosság, mit
a szív valódi szabadsága
erősít s táplál erejével.
Szellemi ez a nagyon is
testi tekintet. Teljes
kirajzoltság a zavartalanul
tiszta sugárban.
Rabul ejt, és mi örülünk;
szentsége megérlelte őt –
zseni lett.

Ez az ember már itt, most
elkészült, mielőtt kész
lehetett volna. Attól nagy,
hogy nem elnyugvásra, de új
s megújító kezdetekre sarkall.

Arca remekmű. Szépsége
provokál, de szelíd:
nem akar, hanem ért.
Megértette, másképp nem lehet,
csak egyszer s mindenkorra.
Virágfejként kinyílt
értelme belévetette magát
az istenszerelembe. Hosszú nász
köszöntött be ezután, mely
kérdésessé tett a bíborosban
mindent, ami nem gyúlékony.
Sokat kellett szenvednie,
hogy föladja egyéb hiteit.

Föladta. Maga tűzzé lett,
mégis megcsöndesedett,
de már nemcsak égett,
elméjével, szavával, hitével
égette is, akiket szeretett.
Arca tovább kérdez. Nem
födik még a vallásinak
álcázott s elfinomított
önérdekek tülljei sem.
Így lettek határtalanná
a válaszai is. Világít
ez az arc. Szép, mert örök.
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Furcsa, hogy épp most

Cseke Ákosnak

mikor ennek az öreg háznak
a lábazatát javítom s fonák
kézmozdulattal cementet csúsztatok
a nedvesség okozta vájatokba,
s hátamat tűzi a nap, mely
az utca fölött delelőre ér,
furcsa, hogy most látom az arcát,
a mocskos rabruhából kióvakodó
nyak, barázda, nyitott száj,
fekete orr s fülek romjait
egy iszonyú szempár kettős
tengelye köré odalökve, ezt
a fejet a napok óta zuhogó
esőben véres pokróccal a
tarkója alatt, s nézem a
sörtében a piszkos víz lefutó
ereit, a szemöldökig behúzott
rabsapkát, és látom száján
a lucskos szavakat: „Nur schiessen!”,
s míg ajkát beroppantja a haldoklás,
nem tehetem, dadogok magyarul,
s nyeldeklem a tehetetlenség
érdes köveit; az a perc ebbe
a percbe, mint vad fénybe
a vad eső, belemar.

A nagy bukás – nagyok bukása

Végh Attilának

Majdnem bizonyos: nem
kísérte senki figyelemmel,
mire készül éppen Pat a
lemaradt bolyban a 3000
méteres futamon, talpalnak
nyomban és fürgén a fiúk,
ahogy az lenni szokott,
kezdetben még sunynak az
esélyek, lassanként oszlik
a népes tábor, vannak ugyan
már csomósodási pontok a
mezőnyben, nem is egy,
három, sőt négy, csomónként
elsők meg harmadikok is,
összeverődnek, megugranak,
szétválnak, majd nagy
sokára vonalba sorol az
első nyolc, tíz versenyző,
aki legelöl fut, rutinnal
tartja a helyét, figyel minden
irányba, les, merről közelít
s kiben a veszély, érzékeli
az egymást megelőző mozgás
iramát, rejteni próbált
taktikáit, a tempót, ki az,
aki jól bírja, s ha igen, mit
árul el, meddig képes foglalni
a helyét, ki láthatóan erős,
nem kapkod, vagy igen?, nyeli
nagy falatokban a távolságot,
kitartó, lankadó ruganyossággal
emelgeti lábát, talajt alig
érintve, most az első három,
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lerázva a többit, kitör, a leg-
jobb boly elöl sűrűsödik, hátul
ritkul, nőttön-nő a különbség,
a legelső fölerősödik, Olson
Tier, a svéd száguldó legenda
húz el társai mellett, mikor
a legszélső sávba Pat Woorudits,
a Fekete Nyíl hatalmas léptekkel
hagyja magát kisodorni saját
lendületétől, s elképesztő, egy
gátfutó előre nyíló combjaival
az első három nyomába ered;
fölhördül a közönség, s beszól:
Láttad ezt, apukám? Negyedik
volt, most füstöl el a harmadik
meg a második mellett! Olson,
vigyázz, begyújtotta rakétáit
a Pat, ugye, mondtam én, hogy
nem viccel! Fekete, s mint a
kilőtt nyíl… Persze hogy
látja, a tarkóján is szeme
van, rövid haj alatt pislog.
Olson is rákapcsol. Pat le-
marad tőle valamelyest. De
– hihetetlen, honnan veszi
erejét – máris fogy köztük a
tíz, tizenöt centi, most
fordulnak rá a célegyenesre,
mekkora tépés lesz, nem futnak,
besüvítenek, Pat van elöl, le-
szakad Olsonról, egy perc, s
eldől, ki az első, ott feszül,
már látni lehet, a célszalag,
Olson Patet utoléri, Pat még
mindig tud gyorsítani, Olson
vágtat utána s mellette, Pat
pár méterre van a szalagtól,
Olson a nyomában, rátapad a

Pat verte szelekre, úristen!,
elesik, porzik körülötte, föl-
tépve a salak, becsúszik a
a szalag alatt, métereket
verődik a hátán, Pat áttépi
a szalagot, ő is esik, össze-
gabalyodnak, vörös törmelék
csapkod rajtuk, Olson Pat lába
alá hemperedik, Pat ugrani próbál,
lábfeje beakad Olson föltartott
karjaiba, ki védekezne, de forog,
nem tud, Pat Olson mellett le-
csapódik, hátán forog ő is,
s elterül tehetetlen.
Egyikük se mozdul. Nagy a baj.
Véres az arcuk. A karjuk. A válluk.
Ugrál, sikít, gesztikulál a lelátók
népe. Sokan tenyerük közé szorítják
fejüket. A székre lerogynak.
Sírnak. Segítségért kiabálnak.
Berohannak a pályára. A két
sebesültet nem látni. El- s be-
takarják őket. Föléjük hajlik
az orvos. Futnak a rendtartók.
Terelgetik a pályáról a maguk
körül tébolygó drukkereket.
Por van, lárma, fejetlenség.

Négy ember egymás mellé guggol,
másik négy óvatosan ölükbe
fekteti Patet, izzadt, fekete
bőre piroslik, fehér köpenyesek
víztől csöpögő szivacsokkal
szakszerű gyöngédséggel mossák,
arcukon szent igyekezet, ők is
jó nagyot eshettek volna,
dörzsölgetik Patet balzsamos
vízzel, mint a babát, ő meg
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fél könyökére támaszkodva mond
valamit halkan, de hangosan
ismétlik: – Emberek, Pat azt
kérdezi tőlünk, Olson hol van,
ő is elesett, láttam!…

Ott, ő meg téged tudakolt!
Az orvos, krómozott gége-
csővel a nyakában föláll,
hitetlenkedve, mint aki
lelket lát, széttárja
tenyerét: – Nem olyan komoly,
nem tört el semmijük, de azért
emberek, ez trauma, türelem!
Ugrálnak, tapsolnak, skandálva
születik az öröm: – Ki a győztes?
Ki a… – Belebömböl a zajongásba
egy szalmakalapos szakállas,
aki eddig verte a dobot, le
is intették komolyan: – Hát te,
meg ő, mindketten, ó, lángész!
…Jön a válasz: – Téged is meg
kéne mosogatni, ha borotválkoztál!
A kelleténél persze nagyobb a
nevetés, de azért igazi. Vissza-
ereszkednek a nézők: – Ó, Pat.
Ő meg, fogják a nyakát, hosszan
issza a hűsítőt, csurog lefelé
kétoldalt, lehunyva szeme,
mosolyféle a száján. Kettejüket
hordágyra fektetik, kéznyújtásra
alig egymástól, sietnek velük
kifelé;
győzelemre, nem temetésre.

Az igazságról

nézem az arcod, kissé
fölszegve fejed bele-
szimatolsz a magasba,
nézem a győztesekre
oly jellemző rajzát a
magabiztosságnak, két-
oldalt lefut az orr
mellett, lezúg, mintha
súlya volna, igen:
nem tudom, így van-e,
ítéleted leszögez
téged – megszoktam,
nekem nincs igazam;
jó, csakugyan gyöngém,
ettől-attól óvakodom,
nem fontos, hogy az
igazat épp én defini-
áljam, csak legyen,
legyen – érted? fölényes,
fényes a mosoly, hogyne,
öreg, persze, igazad van.
…inkább a zenét, jó?

jó. ez a vezércsel?
…micsoda zúgás. a
teljes csönd és a zene
érintgeti egymást ujj-
heggyel, leheletnyi
szent közöny burkolja,
féken tartva erőt, mer
ritkulni a sűrűség, egy-
hangú sóhajtozássá lapul
el, finomodik, önmaga
tömegének fonatai közt
angolna-surranással
kúszik, kanyarog, érzed?
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…azazhogy én érzem-e?
mert mondom ugyan, de
nem biztos, hallgatni
tudom csak. hallom.
negyvenszólamú
ez a motetta. negyven.
most mondtam ki
az igazságot. igen.

Zene

Nem tudok róla beszélni.
Csak olyan szavakkal tudnék
jól (én), amik még nincsenek
kitalálva, mivel zenéből
kellene lenniük. Ám ha a
szavak is zene, akkor minek
beszélni a zenéről? Hallgatni
kell a zenét. Hallgatni, hallani.
Na-de-mégis; jó… A zene olyas-
valami, akár a, stb.; tehát máris
a nem-zenéről van szó, s ez ön-
kényes színezésnek veti áldozatul
azt, ami elhangzik… A zene olyan;
bármily szellemes is a hasonlatok
egymásból burjánzó bokra, mondhatom
azt: ez ugyan szép, mégsem olyan.

Ez s ilyen. Innen már a nem-zenék
versengenek egymással. Az ötletelés
elnagyol, a zene meg széthull
darabokra. Nem lehet s nem kell
hasonlítgatni azt, ami konkrét
minden esetben, mint egy kalapácsütés;
vagyis egy, egyetlen, s a lényegéhez
tartozik, hogy misztériumként
érkezik, meghallgatóit a leg-
személyesebb létérzetében, idő-
pillanatában érinti. Úgy viselkedik
a zene, mint Isten, aki ismeretlen
marad, noha számtalan módon utal
milyenségére. De mivel ő az, aki,
kénytelen áttételekben szólni magáról,
kinek-kinek szelleme, mi több, szíve
szerint. Isten jelez, s visszavonul.
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A zene, bár önmaga mindig,
mégis velem, a magammal több lesz
– nekem. Neked nem lehet több velem,
de veled igen. Így mindenkié.

S mivel Isten abszolút titok,
a halhatatlan zenénél is zeneibb.
Ezért ott, hol zene van, az ember
titkaként megjelenik az imádság,
létet adó s megújító intimitásával.

Mégis –  Isten az isten. 
A zene az zene.

Kettejüket csak elragadottan lehet
megközelíteni, lebegő intuícióval
„érteni”, tudni, szeretni;
megérteni sehogy. De nem is kell.
Mert (s ahogy) nem a zeneiség,
a létidéző nagy-zene hódít.

Még ne

Szerelmedet
elhagyhatja esze.
Katatonná válhat.
Még itt van, de
észleled, elfele tart.
Ki a szeretetből,
be a szeretetbe.
Ádáz, álszent bújócska.
Becsapódik az ajtó.
Itt csönd van, fojtott
zokogás, odaát esztelen
ének, hujjogás, gátját
szakította öröm… Nem
jósolgatni kell nagyokat,
bedugott füllel – hallgatózni,
mint tolvaj érkezte előtt.
Tedd le a fegyvert.
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Sárl Bódi és Héléne Dütoá ideje

Nem sejtem, merre jársz. Nem sejted, merre bolygok. 
Te, kivel – s tudtad ezt! – lehettem volna boldog. 

Charles Baudelaire: À une passante 
(Babits Mihály nyomán V. P.)

Már amikor bezárja
lakása ajtaját, s ki-
lép a függőfolyosóra,
hallja a lépcsősen
lejtő keresztutcából
a kimért kopogást.
Kecsesen emelgeti lábát,
gondolja Sárl. A hölgy
magas sarkú kiscsizmát
vagy pántos cipőt hord,
morogja félhangon.
Nem szeretem, ha nagyon
szaporázza. Eleshet. Itt
suhan el mindjárt a tárt
kapuszárnyak előtt.
Mint mindennap.
Ma mégis, mintha…
Sárl, igyekezz.
Fején széles karimájú,
fekete szombréro, alóla
fekete haj hullámzik
elő, nyakában ezüst-
csíkos, nem tekert, rakott
selyemsál, gyémánttal. Ma
valahogy nehezen várakozom.
Mi ez. Miért. Most akkor…
Mit akarok. Mindent. Őt
egészen. Megmondom neki.
Megmondom. Ő is tudja.
Kék-sárga selyemszoknya
harangoz lába körül.

Nézi az út köveit. Ring
rajtuk a nő. Héléne Dütoá.
Gyönyörű. Sárl elhűlve
tapogatja végig szemmel
alakját. Nem rejti ruhája,
betakarja. Lassít. Megáll
a kapuban. Ránéz Sárlra.
Ítélet alatt a költő.
Tudtam, hogy itt vagy.
Ez a mélykék, sötét bogarú
szempár nem néz, áthatol
kíméletesen, de fenékig.
Nem téved. Enyém vagy,
Sárl, de én nem a tiéd.
Csak ez a villámlás.
És a levél. Gyere lassan
utánam. Neked írtam.
Nem akarom, kiabál Sárl,
nem akarom, érted?, súgja.
A nő szeme kinyílik.
Súlyos a benne sötétlő
kék, mint a penge-acél.
Semmi, szerelmem, semmi,
csak ez a villámlás.
Sebet ejt mindkettőnkön.
Tudom, nekem is fáj…
Fölcsippenti a szoknyáját,
lépked lefelé. Jobbjában
összehajtogatott levelet
tart, visszapillant Sárlra,
s beilleszti a ház két
szoros téglája közé. El-
feketült szemmel könyörög,
de üt is, védekezik, ég
veled, szerelmem. Járda
mellett áll a konflis.
Kocsisa segít föllépni
a lépcsőn, eltűnik a
selyemszoknya a kocsi
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mellett áll a konflis.
Kocsisa segít föllépni
a lépcsőn, eltűnik a
selyemszoknya a kocsi
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mélyében, ostor pattog,
s két nagy küllős keréken
legurulnak a tengerpartra.
Sárl nekiszédül a falnak.
Artikulálatlan nyögés
szakad ki a torkából, gyere
vissza, te dög, gyere vissza,
hóhérom, gyönyörű, gyere…
Hogy lehet így… kezében
a levél: Drágám, mennem
kell Amerikába. Vár a
családom. Szeretlek,
évek óta szeretlek.
Soha többé nem láthatsz.
Én csak a vizet nézem.
A tenger te magad vagy.
Ne tépd össze levelem.
…Sárl leereszkedik egy
kerékvető kőgolyóra. Nagy
kalapja elfödi arcát. Ki-
esik kezéből a levél.
Rázkódik a válla.
Dél van. Itt is, ott is
kondulnak, konganak
csikorogva a harangok.

Tegyük föl

Tegyük föl, hogy az,
aki mellett leélted
életedet, akiről már
rég nem tudod, hol
csokrozódnak benne
molekuláid, s hol
benned az övéi, mint
elromlott hangszer,
megnémul. Mint egy sárba
hullott szoborfejnek,
arca merev. Nem halt meg.
Él, de mintha nem élne.
Reggel rád pillant, néz
csak és mosolyog. Hosszan.
Kérdéseidre válasza nincs.
Nem tudod, mit csinálj.
Sírtál már eleget.
Nézted őt. Szereted. Ez,
hogy szorongva, de szereted,
ítélet. Nem látszik örömnek,
pedig az. Nem olyan, amiről
a válasz-kész bölcsek annyit,
s kedvtelve szavalnak.
Te csak állsz, ülsz s fogod
a kezét. Szereted. Kettőtök
halála vagy egyszerre. Még
sincs semmi túlhabzás. Nincs
e világi remény. Csak szeretet.
Mint sivatagba zuhant kőoszlop.
Nem puha, nincs ivadéka, se őse,
izzó ágai belefúródnak a bárgyú
homokba. Csak szeretet. Szótlan,
szegény, személytelen szeretet.
Nincs lobogása. Semmi nem ég
tőle. Levelet nem hajt. Nem
kúszik a föld rejtette Centrum
irányába. Ez a semmi a végletekig
ugyanaz – szeretet.
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Szvjatoszláv

A Richter?, mondják
a barátai, igen, társalgás
közben huncutkodva vissza-
hőköl, belenevet álságos
csodálkozásaiba, mókázik,
mutogat, meghajol utcán a
a lompos-nagyfülű spánielnek,
hátradől a karszékén,
s mintha egyedül lenne,
a távoli erdő szépségébe
merül. Most igazi.
Ilyenkor megszólíthatatlan.
Úgy közelít szmokingban
a zongorához, mintha meg-
birkózni akarna vele.
Finoman lépdel vissza-
felé, s csöndes örömtől
fényes az arca… Mielőtt
kezdené, sokáig térdén a keze.
Érintgeti a billentyűket,
futkos rajtuk az ujja.
Mintha rajzolgatva keresgélne.
Halk, szelíd. Mind lassúbb.
Mintegy titokban leli meg
Schubertet. Olykor melléüt,
nem rendül meg. Már él,
amit útjára bocsátott,
a kimondhatatlan.

Dúdol. Richter, te
kisfiú, égi gyerek vagy.

De készül benned az
erdőtűz. Most még elemi
gyöngédség simul el
körülötted, ám két
robajlás közt, mik
hirtelenül dőlnek ránk,
mint nyikorgó fák
lombozata, hallani már a
tűz ropogását. Belőle
tör elő Rahmanyinov
fenevadja. Fönségesen áll,
mint az egyiptomi állat-isten
szobra. Most szólítja a többit.
Megtisztel téged, Richter
a nagyság, ez a zenei
ítéletidő. A hátad mögött
tucatnyian összeverődtek.
Lekuporodnak, figyelnek.
S ahogy befejezted,
macskatalpon elosonnak.
Félnek a tapstól.

…Az a tölgy pedig a
moszkvai parkban, mit
a koncert utáni futásod
végén megölelsz, vár
rád, lomblengés nélkül.
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A nyelv

Ha nyelvem nincs,
csak létezem. A szellem
abban testesül és visszahat
a sejtekig lebomló
én-tudatra; ami vagy,
azzá leszel, amivé
lettél, az rendeltetésed.
Ez előz meg, s be is fejez.
Ebben vagy önmagad.
Az énesség más: csupa
kísérlet, riadt fölény,
kudarc, próbálkozás,
hiedelem, megfakult
remény fekete süteménye:
ehetetlen… A nyelvem vagyok.
Akcentusos beszéd.
Mégsem a megszólalás
tesz énné, hanem a
gondolat, mit – bár
nem enyém – én gondolok.
Bennem csak megfogan,
s meg is terem. A néma
társam ebben is.
Beszélni nem, csak
gondolkodni tud,
s így mintegy beszél.
Beszélünk.
Ő is, én is kimondott
s kimondatlan szavainkba
bukunk, halunk.

A remény szentje

Viktor E. Franklnak

Nem vakmerőn remélt.
De mélyen. Zseniálisan.
Nem tudott fölszínesen.
Édesanyját elgázosították.
Édesapját elgázosították.
Egyik testvérét elgázosították.
Felesége élt 24 évet;
elgázosították. Erre készült
maga is. Napról napra.
Három éven át… Jó, jó,
de minek ismételni, hogy –
(Üvöltök:) Nem jó! Azért, mert
hallani akarom, hangosan
olvasd, egyik igét a másik
után: el-gá-zo-sí-tot-ták.
Mi az, hogy elgázosították?
Ők poloskák voltak? Nem.
Emberek. Kik gázosították
el? Emberek… Felesége
Auschwitzban megjelent
neki. Frankl beszélt vele.
Meghaltam, súgta az asszony.
Szebb volt, írja Frankl,
mint valaha… Kik, kik
gázosítottak oly veszett
igyekezettel?
Kik verték majdnem
halálra a kubikosok közt
a pszichoterápia egyik
legnagyobb alakját? Azért,
mert a kápó kérdésére
válasza halk volt. S mert
gyógyított, ha tántorogva
is, kockáztatva a létét.
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Őket, a fenevadakat is
gyógyította volna, ha
hagyják. Persze, mikor
már körös-körül ropogtak
a szövetséges erők fegyverei,
kapkodva civil gúnyákhoz,
elmenekültek.
De még futtukban a KZ-láger
SS-őrnagy vezetőjét főbe
akarták lőni; beköpte egy
kápó, hogy éveken át saját
zsebből vásárolt gyógyszert
a raboknak, akik elrejtették
az SS-t, az AMI csapattiszt
meg a rabok egyenes kérésére
kinevezte a tábor parancsnokának.
…Én – alig tizenhét évesen – bele-
gyalogoltam ebbe az őrületbe,
s (távcsöves karabéllyal) beleláttam.
Nem tudtam nevet adni neki.
Szörnyű ragály volt. Gyáván
gyűlölte magát is. Mégis
késik a hathatós ellenszérum.
Sokan vannak ma is, kik e súlyos
züllöttséget elromantikázzák, és
ostoba közhelyekkel mentegetik.
Emberek vagyunk mi még?
Milyenek? S mióta nem?
Ami egyszer már volt, újra
lehet… Mi az, hogy ők?
És mi? Te, én, ő vagy a
szomszédok nem mutogatunk-e
be vagy át a kerítésen, ott van,
ni, ő az, épp valahová indul.
Mi az, hogy mert zsidó?
Mi legyen, ha egyszer anyja
s apja zsidó volt?
(Őseim nemes ága, lovagló
nagynéném, a Réka örvendezve

mesélte: nagybátyánk, a váradi
F. Gaszton az Ady kedvelte
Mimóval utazik Ausztráliába,
feleségül vette, ott élnek majd,
jön hozzánk bemutatni az asszonyt,
harmincas, igen szép zsidó lány
volt, egy jó hírű bordély lakója,
ölbe vett, befészkeltem a karja
közé, hallgattam ízes, erdélyi
beszédét, s azóta se értem:)
– miért kell bárkit megölni,
mert sárga, barna, fekete a
bőre?
A nap más szögben sütött rá.
Így lett líbiai, eszkimó, cigány,
magyar, román, északi ultrafehér.
Kicsi az orra, tényleg?
Istenem, majd megnő.
Nagy az orra? Már megnőtt.
Nincs orra? Majd lesz.
Várd meg türelemmel.
Mi az, hogy mi, keresztények?
Mi, keresztények sem álltuk ki
a próbát. Alighanem ölnénk is,
hogy mentsük az irhánkat. Egy
ment a népből önként a halálba
a másikért, mások helyett. Igaz,
az az Egy újra meg újra bemegy
egyért a (majdnem örök) hét-
köznapi cyklonba – zuhanyozni.
Kiknek folyton s buzgón csobog
szájuk sarkán a neve, meg-meg-
fontolhatnák: anyja zsidó
szűz volt, apja a Lélek.
Ha mi, keresztények nem körül-
metélt lélekkel élünk, nemcsak
zsidók nem lehetünk, Jézuséi
sem. Franklt maga mellé vette
az Atya az Univerzum Szanitécének.
Viktor, könyörögj érettünk.
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Bűnbánat

Meggyóntam, hogy
Sokan vagyok,
ahogy Pilinszky
a naplementét.
Miközben műholdak
már a lépésváltás
ütemére igazítják
a sugárvető űrfegyvert.
Annak, aki a huszadik
lépésre nem köhög, s nem
tüsszent a huszonötödikre
– nem tudni, miért –,
meg kell halnia.
Maga az áldozat
figyelmezteti az automata
készüléket: íme, eljött
az ideje; tűz!, ő meg
engedelmesen összeesik.
A bonyolult gépszem
tovább kutat. Optikai,
matematikus rendszerek
teszik tévedhetetlenné.

Kivéve azt az esetet,
mikor egy Angyal száll
le pillangószárny
keltette nesszel egy
svájci hegyoromra.
Körülnéz, keresi az el-
suhanó égi járatokat,
lesöpör néhányat, hadd
csobbanjanak a tengerbe,
s kozmikusan megcsóválja
fejét. Fölszáll, sugár-
szitájába fogva föl a
sok vért, s utolsó

csöppig felitatja.
S mint a zsákmányát
viszi a mennybe. Ott,
…igen, ott. És Ő.
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Angyaldal(lam)

Igenis, van szeme. De
mintha Matisse festette
volna, felhővonulásos
kékes-fehér. És enyhén
domború az üvegtest,
s e szem, bár mozdulatlan,
folyton keres és folyton
megtalál. Úgy kérdez, hogy
madárszárny surran át a
kéken. S így felel: leszáll
a fehérben. Azaz – értettelek.
Igen, én biztatom magam:
maradjak végre veszteg.
Te jól tudod, mi mindig
másért s másoknak vagyunk.
Vigyázz tehát, te dallam-lény
mindünkre egy ismeretlenért,
s egy ismeretlenre mindenkiért.
Tedd úgy, hogy el ne vesszek.

Rézbőrű asszony feketében

Uriah Heepnek 
Vangelisnek

Rózsaszín talpú, majdnem
fekete asszony tart lefelé
a tengerparton, hosszú
tollak hátracsapva boglya-
hajában, mint őseinek,
talpai meg-megvillannak,
belelép a sekély vízbe,
áll a karcsú, fekete csönd
a bokáig érő sastoll-
kapuban, aranytól lángol
a pirkadat a sötétkék
szemhatáron, sokujjú
pálmalevélbe fésülnek az
első sugarak, fekete ingben
az asszony, meztelen vállig
a karja, gyönyörű rézbőrű
ikon, gyöngéden fog egy
kis, mélyzöld koszorút,

narancsvörös szalagjait
szél libegteti, bogyófürtök
pirosozzák az örökzöldet,
szertartásosan csúsztatja
a tengervízre, kissé meg-
löki, ráfordul koszorúra
a szél, s bukdácsol befelé
ez a megfont, földöntúli,
szerelmes ölelés, ring,
távolodik, gyűrűnyi csak,
most érkezik egy irgalmas
cápa, sebesen szeli a vizet,
a kivégzett sugárzásért
elfogadja az emlékezetet,
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s foga közt a jaj-koronával
lemerül, bűneitől mint
megsúlyosodott szív;
pedig ártatlan.

Az impérium, tegnap és most

Vangelis: 1492-nek

Már a hajón fölsorakoznak,
itt, az új földön kitenyésztett
musztángokon, meg a velük
keresztezett kasztíliai
vadlovakon, mik vasba burkolt
gazdáikkal a cifra nyeregben
horkanva egyenest rohannának
erdőtűztől vörös éjbe, dárdás
sokaságba, viharos vízbe,
de most
állnak mereven, vasálarc a
homlokukon, vasszőttes védi
a vékonyukat, csak lódarázs
nagyságú szemük mered szöggel
kivert patájuk elé, inaik
reszketnek a mehetnéktől,
de most
látni akarja magát a fönség,
a sisakrostély résein át ki-
szúrnak a szemek, s vágja derékba
a tekintet a pálmák pikkelyes
törzsét okosan, hidegen, túl sok
a fa, horizont kell, meghódítjuk
a szűz földet dús gyümölcseivel,
itt ember s állat közt óvatosan
kering az ősi szövetség, szemmel
tartja a másik vérengző indulatát,
tömérdek az arany, míves, fénylik
kupacokban, de a csupa toll, csupa
szín inkák közönyösen földre
eresztik a vastag aranyláncot,
mint jól sodrott kötelet, nem
kapkod senki utána.
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…Megszűkül a szem. Nézi a törzsfő
a három evezősoros gályán villogó
lovascsapatot, int, s mélyen
döng s pereg magasan a jól
rejtett harci dobok morzéja,
tolong a tükör-vízbe, a partra
az erőszak, néma ugyan, annál
jobban fenyeget, rúgtat föl a
dombra, a sok testnek nehéz
szaga van, feszülnek a szíjak,
ütődik pajzsnak a balta, kelevéz,
csörömpöl az eltitkolt szándék;
most, most
kellene, holnapután már késő.
…A tollforgós sisakokra ki-
csattannak, mint ágyúlövés-
sorozat a hosszú selyemlobogók,
piros, sárga, búzakék mezők
lengenek a tengeri szélben, hímzett
liliomok közt kígyózik szigorú
kardmarkolatok ezüstfonata, baljós
ítélet csapkod a feszület vas-
feketéjében, a véres e világi idő
készül, készül.
A kontinensnyi mohóság elszabadult.
Szisszen a kardpenge, lecsap s le
is hanyatlik azonmód, tehetetlen
túrja a földet, lándzsa süvít,
s nyílvessző a bokorból, húsba talál,
hol résre akad a páncél darabjai közt.
Most! Előre!…

Jaj, jaj. Soha nem értik.
Újra meg újra nem értik.
A hatalom, ha befészkel az agyba,
elsőnek a szellemet öli meg.

Ott hagyja a hullát közszemlén –
értsen már, aki értetlen.
Vagy ki törvény szabta énekidőben
konokul összezárja a száját.

És nem kell kérdezni.
Mást gondolni nem illik.
Sőt, ha megbolygatjuk,
gondolni sem illik.

Az a barna nyak, mely türkiz
s fehér gyöngyöt hordott, az a nyak
most is átmetszve hever a trópuson.
Látni ma is. Testtelenül, de ott van.
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Firtató

Ja, hogy mekkora
vagy… Válaszra
fürgébb nálam a
rigóapa: mielőtt
szólnék, fölrikolt
élesen, hajlítgatva;
ránevetek: köszönöm!

Ekkora vagy, uram,
és ilyen is. Ostort
pattogtat hangjában
a madár, ugrál a dió-
fán. Nagy vagy? Nem
fokozom. Mindentudó?
Nem. Mindentudás.

Árnyékod nincs, vagy
alig van. Elsuhanó.
Szédelgek benne, alatta,
boldogan, elveszetten.
Mégis, mint akit
éppen, épp hogy
megtaláltak.

Ketten vagyunk, mi
három. Csak ketten.
Büntetjük is egymást
nagy szomorúsággal
szerelem-ittasan,
kétségbeesetten.
S most ez a csönd.

Ami Te.
Sem ő, sem én.
De Benned.
Te szent,
szentség,
Úr, Kenyér,
Ország.

Filozofáló levél

Jim Northrupnak*

Azt akarod tudni,
Jim, ki kicsoda.
Vagyis róla a legtöbbet.
De fontos-e, hogy mi a
legtöbb, ha zavarunkban
elmorzsolódik a válasz?
Nem – mi morzsoljuk el.
Mondhatom-e, hogy én
ez s ez vagyok? Ha igen,
a valóságot mondom-e?
S mondjam-e, ha igaz?
Ha az vagyok, aki vagyok,
semmi egyéb nem történik,
csak éppen itt állok
– azonosan. Azzal egy,
akiről nem tudom, az-e,
aki. Nem mozdult közben el?

Vagyok. Ez a legtöbb.
Minden más kérdéses,
ingadozó, törékeny.
Most így van, percre
rá egész másképpen.
Most hús és vér, percre
rá kihűlő meleg, homok.
Ha egyszer vagyok,
már nem lehet,
hogy ne legyek.
Ha vagyok, Jim, csak
titok lehetek. Mint
az, aki úgy van, hogy

* J. N. „odzsibve indián, vietnami veterán, költő, filmrendező az 
észak-minnesotai Fond du Lac rezervátumban él a családjával” 
( Győrffy Ákos közlése, in: Új Forrás, 2014, 5. szám)
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Van. Ő az „okozóm”.
Bábot, hüvelyt, kísérletet
csinálni lehet, teremteni
nem.

Ha személynek teremtettem,
de csak piaci tárgy vagyok,
nincs ennél értelmetlenebb.

Az ember vagy isteni,
vagy nem ember, Jim.
Azaz, nagyot bukhat.
Vagy megfészkel benne
az örök Kijelentés.

És te ki vagy? Megmondom.

Jim Northrupnak

Átkiabálok a tengeren, Jim,
te lassú pillantású napnyugta,
déli állhatatosság elfojtásra
ítélt verőfényben, te tiszta,
bosszútlan erély. Bandzsít
a jobb szemed, mint nekem
tette egykor a bal – kinövöd,
ahogy kinőttem magam is;
egyszer az őrmester rácsapott
mindkét tenyerével a vállamra:
Növendék, maga csal! Jobban lő,
mint itt bármelyikünk (…meg)
–  tessék? mit? hogyan? –
gyerünk a mesterlövész sátorba,
meg ne lássam a körletben,
maga úgy les szét a szemüvege
mögül, mint akinek baja van,
a fenébe, mért titkolta? – Én
nem, semmit, őrmester úr. –
Hanem? – Így volt kezdettől,
eltaláltam kővel azt is, mit
nem akartam, csak úgy hanyagul!
– Oda be! Köztünk fogja akarni,
érti?… – Azt hiszem, értem.
– Azé’mondom. Fogja, mint ezt,
nyomta kezembe a távcsöves
karabélyt… Attól kezdve…
Jaj, Jim, néz az egész arcod.
Néz a szád, szétropogtatja benne
fogad fölparázsló mondatodat,
mekkora s hányféle kínból kevered
ki asszonyölelő indulatod, s hinted
be mégis aranypor-türelemmel.
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Sovány melled izmaiban könnyű
futásod ritmusa vibrál, sztyeppén,
mint a gazellának, tisztásra le-,
rétekre beügetsz, fűben rejlő
kis tavakat szökkensz s át-
ugrasz, hemperedve a zsombékon,
épp oda esve, ahová kell.
Testvéred a strucc. Koala. Orrszarvú.
Ez a léptenként tonnás tocsogás
lepecsételi a monszunesőt, az
oszloplábak súlyos tehetetlensége
sárba tapossa az életet, de a
halált is: aszfaltoz, nem rombol
nehéz palástjában a királyi vad,
nyomában jöjjön a falu népe,
mire megvirrad, száraz az út,
ki a tengerre. Hullámzik a
homlokod, Jim, halántéktól
a halántékig, a nagy orr ősök
vágya szerint alakul, formálja
az értelem, meg biztos ismerete
a szagoknak, kettős csatornája
fegyver is, oltalom is
támadásra, védekezésre; nyers,
de finom vonalával, erős fölső
ajkadra simul. Arcodat kétfelől
tartja, uralja a koponyából
előrenyomuló, előrebukó, árnyékolt
nyugalom. Nagy vagy, Jim. Felelős.
Mély gyökerű. Faragott. Szelíd.
Megőrzött. Rejtett tűz. Költő.
A Nagy Szellem s te együtt írtátok
meg az erdőt. Állatait kitaláltátok.
S végül a bal szemed, Jim.
Ne szabadkozz. Életem első
negyedét ifjú férfiak, bajtársak
közt töltöttem. Tőlük tanultam
s értük. Tudom, mit mondok.

Fajtám érzékelőszervévé
lettem, szolgája, s ha úgy
adódott, vezetője is.
Jöttek sorban a helyzetek.
Nem vártak senkire. Nem
tudtuk őket kiokoskodni.
Sosem azok voltak s olyanok.
Hirtelen ez, itt, most s úgy.
Kész. Fogj hozzá. Ha nem…
Az okos óvatosak, kik mégis
előre figyeltek, akkor is,
ha ott a semmi mutogatta
magát, mindig megpillantották
az akár settenkedő valamit,
ők voltak az igazi bátrak.
…Kicsit tanakodni, majd
belevágni. Fél éve meg-megbámulom
arcod, Jim. A bal szemedet. Néz.
Rám néz. Néz és néz. Aranyban
ég a barnája. Nem szoktam
ilyet, de most leírom: égi-
földi élesség egyszerre
süt ki belőle: megvallat,
fölkutat, várakozik, kérdez
– te is az vagy?
Jim, ne tedd soha asztalra
se a szíved, se a vasadat.
Őrségben vagyunk. S maradunk.
Ellenségek közt kell megszelí-
dülnünk. Ez törvény. Az erő
rokona mindenféle halálnak.
Nincs más élet.
Emlékezni fogok rád.
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A boldogság…

1.

egyszerre elönt.
Pedig csak annyi, hogy
Elton John a Sacrifice-ban
a beibi(baby)nek így
énekel: Ko-Ko-Ha, oh, yes,
Ko-Ko-Ha… Ko-Ko-Ha.

…Indiából érkezik

2.

Hat kisfiú s egy kicsi lány.
Az indiai lakatos
bölcsőnyi asztalán
alszik Imanda, kinek
beceneve Ko-Ko-Ha.
Épp most ment apuka
munkába, mama a reggelit
viszi a bokor gyereknek,
kik mindent megcsodálnak,
megfognak, megesznek,
amit lehet. Ma lángoson
főtt bárányhús gőzöl,
s tej tea helyett; átoson
egy nehéz szárnyú árnyék
a nap előtt, éhes a sasfia,
neki is jól kell laknia
naponta egyszer. Tizennégy
szempár lesi a fotós masináját,
mely csillog, hosszú nyaka van,

forog benne a filmtekercs.
Finoman zümmög: „Tessék,
Ko-Ko-Ha, csak le ne ejtsd,
simogathatod!” Tizenkét
tekintet figyel még
mindig az egy szem lányra,
tizennégy lábacska toporog,
tétova kérdések keringenek
a kis fejekben, jaj, nagyon
jó lenne kattintani rajta
egyet, szelíd arcocskákon
gerjedezik a félsz, a bizalom:
„Add már ide!” „Nem adom!”
De muszáj. Kézről kézre
jár óvatosan a gép.
Ko-Ko-Ha nem szól: tördeli
ujjait, kezét. Múló idő
ködében elmosódik a kép.

*

A kislány neves
muzsikus lett. Tok
a hóna alatt. Egy napon
a négykéményes óriás-
gőzösön Angliába utazott.

*

Nagy lehetsz, ha szabad
maradsz, s fürge-örök
gyerekszívedben ártatlan.
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Indián-halál

A csibcsák nem
gyászolnak. Ha itt
az idő, meghalnak.
Legyen a földé, ami
földi, mielőtt…
Úgyis kivirágzik,
akár a levegőben.
De előbb végsőt
sóhajtva kiisszák
az utolsó rózsaszín-
arany hajnalt
fenekéig. Azután
eleresztik mindenki
kezét, a lándzsa- s
fejszenyelet, hulló
sastollat a fejdíszből,
lecsöndesítik tenyérrel
íjhúrjaik remegését,
röptükben megsimítva
a fakoronákat, s oda-
tartják lehunyt arcukat
a hosszú lebegésnek.

Szerelem

Cziffra Györgyöt hallgatom,
mint huszonévesen pár
konyak mellett a kreol,
ferdén metszett szem-
nyílású Évámmal, anno,
a belvárosi Pipacsban.
Úgy ültünk, hogy lássuk
Cziffra két boszorkányos,
hosszú ujjú kezét, ahogy
futkároz a billentyűkön,
alig rajtuk, inkább fölöttük.
Liszt zongoraverseny-tornádója
átment, átcsordogált a
Szentimentális Utazásba.
Cziffra lekapta italát a
faragott kottaállványról,
fölhajtotta, intett a fejével:
menjetek táncolni! Szépek
vagytok; hunyorított.
Nevettünk, visszanevetett.
…Ott is táncoltunk, ahol
hangszer ugyan nem volt, de
minden hangzott: az éjszakai
Pünkösdfürdő megvilágított
füve, a virágágyak, himbálózó
hinták, alattuk a távolból
idehulló fények csipkézete,
a nagy medence, benne a víz,
a szürke Duna surrogó tömege.
Hévízen meg a kerek cement-
placcon, hol bokatörés után
nappal járni tanultunk. Este
tangólépésben közeledtünk
ama cinkos padhoz. A mienkhöz.
Leültünk. Szerelem, mondtam
Évának… Mit csinálsz?, kérdezte.
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…Mondom, szerelem!… Mit
szerelsz?… Segítség!, kiáltottam
az erdőnek. Madarak csaptak föl.
Téptem a hajamat. Erre elkezdett
hahotázni. Most az övét téptem.
Állj!, már-már súgta. Ártatlanul:
Tudom én jól, mi bajod van…
Fölállt, s szemérmesen vonta le
tangáját. Megnyílt combbal
beleült az ölembe. Szép arca
nyakamba simult. A csillagos
ég alatt egyedül voltunk.
Micsoda pirkadatot láttunk
a mély tó fölgomolygó gőz-
oszlopai közt. Lassan, de
azért szambázva billegtünk
haza a megürült műúton,
aludni a Panorámába.
Fáknak nézi az embereket,
s nem hall zajokat, aki boldog.

Fosztogatás

Mikor m ár 
mindent

odaadtam, most őt is kérik.
Nem magyarázok.
Nem adom. Vedd el.
Mosolyog. Néz. Vissza-
nézek, de erőtlen.
Őrület. Pillanatról
pillanatra szebb a
szeme… Mik benne
a sötét foltok? Vérmaradék.
Azóta?… Nem mosolyog.
Azóta, igen – mondja.
Nem múlnak soha el?
…Én hagynám, de épp
múlni nem akarnak.
Nem értem… Nem értheted,
mondja. Arra várnak, amire te.
…Meg te is, mondom pimaszul.
Ismét mosolyog: Most már érted.
…Látod? Éppen ezért
nem adhatom őt.
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A szerelem örök

Az Egyetlen szerelemből nő ki
minden szerelem; kettőnké is.
Másként hogyan? Én találtam
ki magamnak? S mi több,
magunknak?
Ha nincs hit, nincs szerelem.
Ha nincs szerelem, nincs élet.
Sótlan, keserű, hamar elpenészedő,
motoros unalom lesz az egész.
Ha nincs élet, úgy van mégis,
hogy elszántan tombol
falmelléki látszata ellen, az meg
védekezik foggal-körömmel, beveti
a hazugságait is, mik, mint rák
a bőr alatt, szétterjengnek.
A megromlott élet önmaga ellen
fordul. Túlszínezett, nehézkesen,
de gyűlöl, szétmarja épségét, s
lesüllyed tarka iszapjába; ott
vegetál. Ami még él, bár fogy
élete, nem a léte, meg-
mutatja magát, muszáj, muszáj.
Összeszorítja a száját, mégis
elhangzik. Egyet se mozdul,
mégis mozgásra bírja a többit.

Az én Szerelmem Imposztor;
mintha fölöttébb szigorú
volna, pedig csak Gyermek.
Sőt, Csecsemő; félig ember,
félig fehér Sárkány szülte
az Erdőkön Túli Hegyekben;
Lélek. Az én Szerelmem tud
énekelni, s mindenkit erre
tanít. Azt is, akinek, mint
üres fazék, érintésre kong

a feje. Az én Szerelmem
tiszta zene. Verbunkos meg
világzene is. Tőle, benne,
belőle élnek a klasszikusok.
Meg a tudósok. Csak az ő
muzsikájuk, mint elegáns, hosszú
kabát a csontgombjait, kívül
hordja a titkát, a számsorokat,
őstapasztalatát a valóságnak.
Hatalmas zenekart vezényel a Csönd,
ők meg szakadásig figyelnek,
mérnek, fölbontanak, illesztenek
össze újra, s ami volt, már más,
mint azelőtt.

*

Az én Szerelmem csurom vérben is
szerelem. Maga akart Szent
Sebesültként maradni velünk.
Kell neki, kell haldokolnia,
hogy élhessünk, szégyenünkben
is kifényesedve egymás ölelésétől.
Elég, ha nézhetem őt. Halljam,
ahogy hegedűhúrokként pengeti
a szavakat, szavainkat.
Az én Szerelmem Hűséges szerető.
Igen, az.                            Szerető.
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A csönd születése 
(Belvilág)

I.

Nem törtettem, nem
törtem soha, sehová.
Se előre, se föl, se be.
Ahol éppen voltam, ott
képződött meg a közép-
pont. De nem az „én”,
nem a „miattam” – a
bennem. Csak fogta
magát, megpördült,
villant s egybeesett.
Illeszkedtünk. Nem
a vonzalmam, erőm,
sem az ellenszenvem.
A hiányuk. Az, hogy
én akartam ugyan,
de nem az enyémet.

II.

Nem is tudtam, hogy van.
Mindig mással törődtem.
Valami volt, ám az határ-
talanul… Ennyire bent?
Attól fogva leselkedtem.
Egyszer elkaptam. Egy
pillanatra. Mekkora
térség. Kórushang. Madarak.
Színek, szavak, futamok
nyugtalanító fölvonulása.
Körülírt homály, mint
alkonyi súrlófény. Nap
süt, de maga láthatatlan.

III.

Lassan élesedik, elmélyül.
Mind rajzosabb. Megbolygatom.
A tétovaság kezd sűrűsödni
az áttetszőben. Üres, de
már alakjai vannak.
Mozgása csillapodik.
Élesen figyelek rá, s ez
megdolgoztatja az elmém.
Várakozom. Mintha zene…

IV.

Se idő, se varázslás.
Se ígéret, hogy majd így-úgy,
semmi ilyen. Folytonos, de
lassú testesülés. Tárgyak.
Most már percről percre.
Olykor a fájdalma erősebb,
mégis teljesedik. Szavak
bomlanak. Kinyílt a mondat.
Illata van. Mennyi virág…
Nyomban munkát követel, mint
egy csecsemő. Megkapja.
Örülünk egymásnak.
Puhán kiszakadt közegéből.
Látom, igen szép.
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RAP-féle

Az Új Erdő c. telepítési szaklap 
szerkesztőségében 

dolgoztam

ANNO

bizony, besúgtak engem;
nem tudtam, így nem is volt,
nem volt mit elfelednem.
De most két vaskos könyvet
elém rakott egy költő:
benne vagy te is. Könnyen
lehet, hogy megbocsátod,
s nem fog rajtuk az átok.
– Azt mondod? Jó, de vesd le,
vedd már le a kabátod.
– Te rajzolsz?… – Látod, jó, nem?
– Ki muzsikál?… – B. Goodman.
– Nem hagynád kicsit abba?
– Föltéve, hogy az ABBA…
– Besúgott, kit te nem, de
bár besúgtad volna.
Megtudtál ezt-azt, nemde?
Hátunkon nem taposna,
mint cirkuszló porondon.
– Figyelj, meg vagy húzatva,
mondom.
Ma sem értem, miért kell
súgni annak, ki jól hall?
– Te sem leszel szalonna,
hogy mégis, az csak óhaj.
– Hangosan nem lehetne?

Lezöttyent háborogva,
óg-mógva és nevetve
hanyatt a kerevetre.

Besúgott jó barátom:
– V. P. csak egy kabátnyom
kavargó levegőben.
Illatanyaga bőven,
hogy vállra kanyarintja.
Nem ő nekünk a minta,
legföljebb eltűnésre.
Alig vettük őt észre,
bár itt maradt közöttünk.

Mi most nem érte jöttünk,
súgták civil rendőrök,
belépve szárnyas ajtón:
de az jó, hogy kabátnyom!
…Vannak új célszemélyek,
jelentkezőket kérek.

Elvitték mind a hármat.
Mint engedelmes árnyak,
imbolyogtak, szegények.
…Ma már csönd. Semmi ének:
vannak új célszemélyek.
…Most megfuttok?… Mi fussunk?
Vállrándítás a jussunk.

El én is, balfenéken.
Magányba. Fénybe. Mélyen.
…Haj, vők, arák, virágok.
Kis-nagydobos, kanászfik.
Inkább megyek halászni.
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Átirat 
( József Attila: Tiszta szívvel)

Szított szívvel

Nincsen apám, se anyám,
se babám, se nyoszolyám.
Úr és haza? Kevéske.
Néhány virág, sok tüske.

Harmadik nap nem eszek,
sült tököt se, reteket.
Húsz évem nagyhatalom,
húsz évemet eladom.

Tudom, nem kell senkinek.
Majd az ördög veszi meg.
Csóró vagyok; betörök.
Ha kell, embert is ölök.

Elkapnak és fölkötnek.
Áldott földdel béfödnek.
Halálos, kék fű terem
faragott kő-szívemen.

Hiába döngettem

Ady Endrének

Emeleti balkonon állva
nézte, gépkocsi-hullámaival
hogy torlódik lent az autó-
folyam négy kanyargó csíkban,
gáz, vész, baj, tűz, sok bűz,
hörgő ráng csöpp levegőért,
csikorgás dudakórusban, kiabálás
meg-meghasogatja, pléh döng,
por-köd kavarog, kocsiszáj
harap, rág meg kocsiszájat –
végre elindul verseivel a
hóna alatt, lépcsőn lefelé.

*

Hány éves maga, elvtárs?
Negyvenhét. Dülöngéltek
az elvtársak a nevetéstől
az M. szerkesztőségben, hová
óvatosan benyitott… Tessék?
…Negyvenhét. A hűvös kérdésre,
Mit óhajt?, derűsen válaszolt:
verseket hoztam… Vagy öten
nézték őt… Becslésre?
Hát arra is, szeretném, ha
megjelenhetnének… Épp itt?
Csak úgy idetoppan, mi meg
kapkodjuk ki a kezéből?
…Mutassa, sóhajtotta
megadón egy pocakos ifjú
gárdista… Lassan elképedt.
…Ezeket? Arra biztat minket,
hogy fussunk tüstént a leg-
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közelebbi templomba mea-
kulpázni? Na nee…
Biggyesztett. Sekrestye-líra.
Nyújtotta a papírkazlat.
Itt nem. Hogy képzeli. Ha
nem tudná, Pilinszky jó
nagy zsákutca (sic!)…
Megszólalt egy tekintélyes
elvtárs: Figyeljen, uram.
Ennyi idősen simán neki-
menne a pályának, mikor…
S jött a sámán-lista.

*

X. és Y., K. és Z. magakorúak,
de már nagy költők, ember!
…Mit tegyek, szólalt meg
halkan, ennyi ideje élek.
…Honnan eresztették ide,
elvtárs, így egy szemüveges,
megvetőleg. Na, aszondom,
feledje csak el a címünket.
…Azért vannak itt jó sorok
is… Ne csináld, Tom. Persze,
hol nincsenek, egy rossz hímzésben
is akadnak! No, elég, meglátjuk,
ha lesz még hozzá kedve… El-
ballagott. Lefelé. Újra s újra,
el s lefelé… Akkor még nem
tudta, csak később Keresztes
Jánostól, el s lefelé rejlik
az, amit úgy hívnak: szellem.
Le kell ereszkedni érte, sőt
egyenest hozzá, a pincesötétbe.

*

Nem volt benne szemernyi
harag. Kárpálás visszafelé.
Olcsó kielégülés: mégse
nekik lett igazuk.
De neki sem. Abban
volt bizonyos, a tét
nem más: maga a költészet,
ez a megvehetetlen főhercegi
dáma, aki vad, feslett, ám
igen finnyás ágyasa a
kiválasztottnak. Egyszer
aztán futólag, hanyagul,
teli szájjal ránevetett.
Micsoda villámos fogazat.

*

Idővel ő kapta mindig a
többet. Az utolsó, néha
legutolsó pillanatokban.
Azt akarta az Ég, legyen
türelme kivárni a balsors
túl primitív szorítását;
nem, ne siessen.
Fokról fokra fényesedett
szemében a kérlelhetetlen
figyelem fúrófeje. Ez forog
azóta többfajta csöndjében.

Azóta galoppban a játék,
szavak, szerelem, szavak
sétalovaglása benne, ír,
van levegője, mái magyar,
s szabad, szabad, szabad.



88 89

közelebbi templomba mea-
kulpázni? Na nee…
Biggyesztett. Sekrestye-líra.
Nyújtotta a papírkazlat.
Itt nem. Hogy képzeli. Ha
nem tudná, Pilinszky jó
nagy zsákutca (sic!)…
Megszólalt egy tekintélyes
elvtárs: Figyeljen, uram.
Ennyi idősen simán neki-
menne a pályának, mikor…
S jött a sámán-lista.

*

X. és Y., K. és Z. magakorúak,
de már nagy költők, ember!
…Mit tegyek, szólalt meg
halkan, ennyi ideje élek.
…Honnan eresztették ide,
elvtárs, így egy szemüveges,
megvetőleg. Na, aszondom,
feledje csak el a címünket.
…Azért vannak itt jó sorok
is… Ne csináld, Tom. Persze,
hol nincsenek, egy rossz hímzésben
is akadnak! No, elég, meglátjuk,
ha lesz még hozzá kedve… El-
ballagott. Lefelé. Újra s újra,
el s lefelé… Akkor még nem
tudta, csak később Keresztes
Jánostól, el s lefelé rejlik
az, amit úgy hívnak: szellem.
Le kell ereszkedni érte, sőt
egyenest hozzá, a pincesötétbe.

*

Nem volt benne szemernyi
harag. Kárpálás visszafelé.
Olcsó kielégülés: mégse
nekik lett igazuk.
De neki sem. Abban
volt bizonyos, a tét
nem más: maga a költészet,
ez a megvehetetlen főhercegi
dáma, aki vad, feslett, ám
igen finnyás ágyasa a
kiválasztottnak. Egyszer
aztán futólag, hanyagul,
teli szájjal ránevetett.
Micsoda villámos fogazat.

*

Idővel ő kapta mindig a
többet. Az utolsó, néha
legutolsó pillanatokban.
Azt akarta az Ég, legyen
türelme kivárni a balsors
túl primitív szorítását;
nem, ne siessen.
Fokról fokra fényesedett
szemében a kérlelhetetlen
figyelem fúrófeje. Ez forog
azóta többfajta csöndjében.

Azóta galoppban a játék,
szavak, szerelem, szavak
sétalovaglása benne, ír,
van levegője, mái magyar,
s szabad, szabad, szabad.



90 91

Kontrában

Légy jó barát
vagy idegen:
semmi, de semmi
nem megy hidegen;
forrón élni,
ízről ízre,
s bennük is
egészen, de
elgondolni
s leírni odafönt
és idelenn
csak hidegen.
Égjen tőle mégis
az, aki igen,
s az is, aki nem.

Zárszó 
Krzysztof Penderecki hirosimai 

elégiájához

Az apokalipszis kísérteties víziói az emberiséghez és az egyes emberhez inté-
zett sürgető intelmek, hogy ismerjék föl helyzetük komolyságát. 
Hans Küng: Minden dolgok kezdete (Kairosz Kiadó, 2009)

A szeretet igazabb az igazságnál. 
Halmai Tamás

Egy homoktúró óriás-dinamó
közeledik így a föld alatt,
de csak elvékonyított hangon
cicereg. Lopakodik errefelé.
Kendőzi magát. Mélybe mártja
a magasat. Remegés van az
egyhangúságban. Meg-megszakad
a cirregés. Önmaga után
hallgatózik. Jön valami, jön,
ami majd lesújt, eltöröl, kiirt.
Ledönt. Megéget. Fölperzsel.
Atomjaira bont. Szétszór.
Záporszerű, szürke zuhogásba
fojt. Gyilkos izzásba rejt.
Hirosima utolsó perceit éli.

Megérkezik. Lebeg egy helyben.
Megáll. A végső folytonosságot
elmetszi a tett – süvítés van.
Majd a pokol. A föld házak,
kocsik ezreivel, legelésző
juhokkal a hátán, mint
egy városnyi bölény föl-
emelkedik, s leszegett nyakkal
megindul. Iszonyú trapp ez.
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Rés nyílik a nyakán test-
tömegében. Vöröslik a rés.
Megtörtént. Vég van. Vége van.
A csönd démonikus. Leszakad.

Elsötétül a Nap a vissza-
esőző szennytől. A pusztulás
füstgomolyos oszlopa szétterjed
az ég alatt. Elszabadul sok kis
süvítés. Nagyon magasról, hová
mint egy mérhetetlen bendő,
túltömve, torz gömbölyűségben
fölpréselődött, zuhog alá a földi
lét, az ember-test-maradék felhő-
szakadása, súlyos üszökként.
Lecsapódnak ezerszám a koponyák,
lábak, karok, csuklók, csontok,
kéz- s lábujjak, csontdarabok,
fogak, szemek, csigolyák, ember-
vér-szálak, -felhők, -függönyök,
rájuk tekeredő, beléjük szövődő
inakkal, kígyókként vonagló
ütőerekkel, sikoly- s nevetés-
törmelékkel; minden más, nem maga
ebben a sűrű, darabos dobolásban.
Csapkodnak a valahai karok, s el-
hemperednek a hegynyi halmokon.
A lét kiégett. Merő hamu a halál.
Megítélő pusztulás van.

Folttá silányult a nevét is
felejtő test. Elmaszatolt testbelső-
szőnyeg borítja a romokat.
Lebennyé vedlett a bőr. Ellep
egy dús lombozatú virágfát.
Jajtalan és zajtalan a terjedő
akaratpenész. Csüng alá feketén

egy másik lombozaton. Vastag takaró
volt, most lepedő rongyosan,
hatalmasan. Nincs többé más sem.
Nincs zizegés. Ellenzuhogás. Nincs
mégis, talán, holnap, visszafelé.
Nincs újra. Nincs sincs. Alá s
alább van. Nem csönd a csönd. Maga
a hiány végtelenült el. Nem a semmi.

Nem árad föl az irtózás
fogcsikorgató haragja,
nincs harag, lélegzet is
alig. Ziháló égéstűz van.
Rothadó szavaink közé, a
félbeszakított gondolatok
homokjában puffannak az
utolsó testdarabok.
A város helyén fáklya-
erdő lángol.
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Kép

Halk dobogás a földben.
Ver a táj szíve mélyen.
Látni lehet, hogy süllyed,
emelkedik a háta. A mestert
várja, megjön-e? Hátha.
Nem jön meg. Itt van. Föl-
vette magára a behavazott
semmit. Tarkovszkij örök
otthona ez, a megvallás
nyelve; ezt beszéli a
mester. Mint az az egy fa a
kép bal széle felé, a mezőben.
Kiszenvedte magából a táj
színeit. Most él, szürke s
üres. Betölti a csönd és a
muzsik, ki gyújt alá a tűz-
nek, rakja lángba a rőzsét.
Dúdol közben, imád. Ropog
a venyige, de bennünk lobban
a lángja. Állhatatosan
tartja a fa az égboltot.

Nagy László litániájára

Ámulva mosolyogta meg
versbéli képeidet a
Gyönyörűd, ki nagyon
is érzi a szépséget,
hisz maga is szép, Asszony,
akihez így könyörögtél.
„Gyönyörűm, te segíts engem!”
Gyöngéden szalagozott
szádból litániás éneked,
neki elpanaszoltad,
mormolva imában gyermek-
kori megtöretésed,
tagolva, nemes hang-
hordozással soraidat,
bicegő szentem, László.
„Gyönyörűm, te segíts engem!”
S összezárta ajkadat a
csönd, vizsgálgattad
magadban lángjaid igazát,
mennybéli szerelmed
rőzsetüzét: „Gyönyörűm…”

*

Egyszer Szigligeten, ahogy
ültem az asztalnál, faragva
verseimet, ablakon át
láttam ám, kibotozol
levegőzni a parkba, de
mérgesen és hirtelenül
megsötétült fölötted
az ég, s eltűntél a murvás
sétaúton. Nagy eső lesz,
mormogtam, csöpögött is.
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Kaptam az ernyőt, és már
paskoló kis-zivatarban
ügettem utánad, s egyre
szólongattalak, merre
vagy, László… Álltál
egy vérlevelű díszfa
alatt. Elesel, te, elesel!,
kiáltottad torokhangon elém.
Tartottam az ernyőt,
s összehúzódtunk szorosan.
Rám néztél, nagyon köszönöm.
Rövidujjú ingben vagy, László,
Gyönyörűd segítene, de így?
Tud az, dünnyögted, ha akar.
Némi mosoly a szád sarkában.
Fogadd el az ernyőt, facsaró
víz a hátad, igyekezz befelé,
megyek érte… Még egyszer
köszönöm… Kis zavarral ugyan,
de szót fogadott a költő.

*

Te, László Gyönyörűje, ki
az én Gyönyörűm is vagy,
azóta megsegítetted őt,
hóna alá nyúltál dolgos
kezeiddel, ő meg óceánba
pottyantotta a járógépet,
ezt a súlyos motoros
macskát;
bicegésed elszállt, mint
egy erőszakos varjú-madár,
elhessentette a nemlétbe
Édesanyánk, a Gyönyörű,
s kiragyogva a földi akác-
fényből, búzamezők aranyló

kalászgyapján lépegetve el-
riogatja szárnycsapkodó
nyomorúságainkat. Ótalmazd
azokat, kik soron következnek,
nyugtatgass minket öledben,
mely a csupa seb szent
Nagy-Fiúnak is párnául
adatott, sóhajtozzatok értünk.
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A kíméletlen örömről 
(Beethoven)

a pokolból is visszakiabálna.
a haja láng, tűz a szeme,
faragott férfifejbe szökött
két üvegtest-csillag ég,
kérdez, rideg, csillog,
elsötétül, föltisztul, haraggal
leplezi ujjongását, törvényt ül.

– jön a zene, ez a puszta
látványával is megigéző hadtest
(igen, hadtest, igen, a látványával),
rendet vág a nyeglék közt
közömbösen, de az árválkodó szomorút
boldoggá öklözi, semmi, jaj, semmi
kímélet nincs az öröm
hadviselésében, csörömpölve
nem e világi vértjében nem nekünk
engedelmes, hanem a kürtjeinek,
nincs más, csak ez a meg-megújuló
születés, égen-földön,
mint a IX.-ben…

– uram, ennek a zenének
tűzszőnyegén lépdelve
jöjj el mindünket megítélni
végső karácsonyi vonulásodban…

(mögötted ezzel a
nagy loboncú fiaddal)

– ledönt majd az a nap, föl-
borogat, újraéleszt, lesz
aki gyertyának hitte magát,
most örökre elmozdíttatik,

ennek súg a fülébe, annak
sugarazza fejét, senki nem
marad érintetlen, senki.

– nem ejt könnyet többé.
vérezése eláll.
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A kísértés vége

Most még lehet,
bár csak kis ideig,
adjam föl már magam;
így csábít s kiterít

a szépség, ez a méreg,
bűneimet sorolja,
legfőbb köztük: még mindig,
ma is szeretlek téged,

ünnepélyesen mondja,
szók közt tart szünetet,
elnéz, hümmög, köhint,
egyszerre űz el és etet,

csahol, mint egy szelindek,
erős, gyáva és könnyed;
színház ez, de minek?
jaj, hagyd már abba végre,

ugyan, ki érti meg?
csinálod ötven éve,
rejtőzöl és kolompolsz,
tedd azt a lantot félre,

folytatnád?, jó, de nincs hol,
minden időt kijártál,
akár az iskolákat,
agg vagy, csak ülj s pipázzál;

azt nem, kopogtatok akárhol,
itt vagyok, hátha kellek;
bent csönd, majd széknyikorgás,
legtöbbször énekelnek –

– rád vártunk! nem siettél.
jól tetted, soha jobbkor;
ezentúl mindig nyár lesz.
most hunyt el az öreg-tél.
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