


Hámori István Péter 

HINTALÓ-VÁGTA 





Hámori István Péter 

Hintaló-vágta 
Versek 

Budapest, 2020 



Hintaló-vágta 
Versek 

2013 - 2020 

© Hámori István Péter

A borító
© Wechter Ákos

munkája 

ISBN 978-615-01-0077-7 



„Az a baj a világgal, hogy a 
hülyék mindenben 

holtbiztosak, az okosak meg 
tele vannak kételyekkel.” 

(Bertrand Russel) 



Olívia unokámnak!



Az élet dolgai





„Mondd, mit érlel…” 
A kérdések folytatásának a folytatása 

„Mondd, mit érlel annak a sorsa, 
akinek nem jut kapanyél…” 
(József Attila: Mondd, mit érlel…) 

„És annak a sorsa mit érlel, 
akit nem véd szakszervezet...” 
(Baranyi Ferenc: A kérdések folytatása) 

„Mondd, mit érlel annak a sorsa”, 
ki idő után született? 
Úgy érzi, lenne itt még dolga, 
s övé a körből egy szelet. 
Tenné, amit kell, tele kedvvel, 
a kevésnek is úgy örül, 
attól lesz kedveszegett ember, 
hogy nyakán hülye főnök ül. 

„Mondd, mit érlel annak a sorsa”, 
aki öreg és elesett? 
Naponta úgy áll be a sorba, 
hogy ehessen egy keveset. 
A nyomorúság bús haragja 
szívét szorítja, mint bilincs, 
és a kasszánál visszarakja 
a két zsemlét, mert pénze nincs. 

„Mondd, mit érlel annak a sorsa”, 
akinek nincs munkája, rég? 
Mindenét zálogházba hordta, 
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s naponta érzi: itt a vég! 
Reggel szokásból útnak indul, 
mint munkahelyi hontalan. 
De soha nem jut álmain túl, 
s már nem hiszi, hogy dolga van. 

„Mondd, mit érlel annak a sorsa”, 
akinek nem jut már fedél? 
Csak naphosszat az utcát rója, 
azt remélve, hogy így megél. 
Kéreget és a pénzt elissza, 
este ágya egy durva pad. 
A régi házat vágyja vissza, 
s nézi a lábát, hogy dagad. 

„Mondd, mit érlel annak a sorsa”, 
ki tanult éjszakákon át? 
Esténként a szemetet hordta, 
de megvédte a diplomát. 
Nem kap munkát, emészti kínja, 
és keresi az okokat, 
de nem leli, s barátja hívja, 
aki Londonban mosogat. 

„Mondd, mit érlel annak a sorsa”, 
ki önszántából lett szegény? 
És most örök frankhitel-szolga, 
mert távolodik a remény. 
Kapaszkodik, melózik egyre, 
s hiába árfolyamra gát. 
Ácsingózik a banki kegyre, 
de nem éri utol magát. 
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„S mondd, mit érlel annak a sorsa”, 
ki verset ír, mert így fizet? 
Tulajdona egy régi Corsa, 
ám versével nem szít tüzet. 
Úgy érzi, le kell írni mindent, 
akkor is, ha hallgat a száj. 
Tanúul megidézi Istent, 
de nem lesz hős, ha nem muszáj. 

Az élet dolgai 
Mottó: 

„Néző nélkül mit ér a játék? 
Játék nélkül minek a néző? 
Ha felrobban benned a szándék, 
az a legjobb, ha nincs túlélő.” 

Az élet nagy dolgait, gyakran, 
keresgéltem, a nagyvilágban. 
Bevallom – szégyenkezve, halkan - 
„Jó ég! De hiszen nem találtam.” 

Tévedtem nem egyszer, nem kétszer. 
Azt gondoltam, hogy éppen ott van. 
Egómat nem zabálta kényszer. 
Legyintettem, vagy káromkodtam. 

Életemnek kosz-szürke színt ad, 
amin most játszom, az a színpad 
(Helyesen, tán csak, színpadocska). 
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Kopott díszlet és szakadt jelmez, 
előadást ide, ki tervez? 
A rendezés dilettáns, ócska! 

Kék tó, tiszta tó 
A kék tó is tiszta tó, néha mindig biztató. 
Rajta ring a csónakom, kéthavonta jóllakom. 

Nincsen pénzem, kenyerem, pedig kérges tenyerem.  
Dolgoznék, de nem hagynak, se friss rügyek, se magvak. 

Ám ez az én országom, itt lógok egy sors-ágon. 
Ide köt az ítélet, hetven éve itt élek. 

Hegyek, folyók, emberek. Kiabálnék. Nem merek. 
Talán nincs is hangom már. Rám sok magyar, s angol vár. 

Hívnak is, de nem megyek. Emberek, folyók, hegyek. 
Ez a föld az én hazám. Itt cseperedtem, az ám! 

Ring a csónak a tavon, ringatja a hatalom.  
Védőernyő, holt burok. Majd a vízbe fordulok. 

A lelkem ki menti meg? Nem számítok senkinek. 
A világ meg – jó, ha fogy –, s forog tovább. Úgy, ahogy. 

Hintaló-vágta 
Mottó: Voltál már úgy, hogy nem voltál sehogy? 

Minden hitet oda kell dobni, 
ahová tegnap volt való. 
Nagy kalandra felszerszámozva, 
toporzékol a hintaló. 
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Pattanj nyeregbe öreg cowboy, 
rád a csodák holt parkja vár, 
kilovagolsz a semmiségbe, 
hol vigasztalan köd szitál. 

Ez a vágta a szárnyalásod, 
faparipa a jó barát, 
jobb is, ha a végét nem látod. 
Ütögesd csak a ló farát. 

Legyen neked az a föld könnyű, 
amelyből vétetted magad, 
s figyeld a faló fanyergéből: 
a táj melletted hogy halad. 

Itt minden az enyém 

Nekem nem voltak késztetéseim, 
nem szorongatott dühödten a kényszer, 
batyumba nem fért se betű, se rím, 
málló ruhámhoz nem passzolt az ékszer. 

Bábu vagyok, e sakktábla-ország 
szénfekete-fehér, szikkadt mezején, 
kiégett fű, szétkorhadó sors-ág, 
és vágyat kérődző, soványka tehén. 

Enyém itt minden, hegy, völgy, tó, folyó, 
földrengés, tűzvész, pusztító vízözön, 
s én, mint munkátlan álláshalmozó, 

13



hallgathatom, hogy nincs hozzá közöm. 
Minden tiéd! Csak ne szaporítsd gondunk! 
Főnökünk vagy! (Ha teszed, amit mondunk) 

Jó modor 

Ma nem volt máj az ingyen konyhán, 
marhára romlik a színvonal. 
Nagyon csalódtunk Mirkóval, 
igaz, ő csak vigyorgott bambán. 

Mirkó különben régi szolgám, 
néha méregbe is loval, 
s ha már nem bírom őt szóval, 
összeverem, őszintén szólván. 

Egyszer összebalhéztunk Olgán, 
mellesleg ő is egy rovar, 
nyolcszáz nála egy jó fuvar, 

spriccelt a vér a Mirkó orrán. 
A máj annyira nem hiányzik, 
a jó modor, hát az hiánycikk. 

Jövőzabálók 

„Minden órának leszakaszd virágát” 
ne hagyj ki semmit, élted oly rövid. 
Míg a „torkig vagy” érzése nem járt át, 
csámcsogva habzsolj, s nyomd a gázt tövig. 
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Ne állj le, pajtás, úgy elszáll az élet, 
nem jön vissza, hogy ismételd, soha. 
Röpke utadon, csak oda van bérlet, 
hamar elporlad lépteid nyoma. 

Majd ha véget ér szárnyaló futásod, 
és visszanézve teljes utad látod, 
a jóllakottság benned egyre nő. 

Gondolj arra, amíg az érzés átjár, 
mit jelenedben gazul felzabáltál, 
az másoknak a reményes jövő. 

Kérdések 
Ember gonosz, vagy a rendszer, 
rendbe kéne tenni egyszer.  
Vagy itt nálunk, vagy akárhol,  
hiszen kimegyünk a nyárból.  

Nekünk nincsen sok már hátra,  
meddig lesz még miénk Mátra? 
Meddig Duna, meddig Buda,  
meddig furulya vagy duda?  

Meddig leszünk boldog magyar?  
Hány kitérő és hány kanyar?  
Mért hagyjuk, hogy lelkünk bántsák? 

Mikor jön egy gyilkos, gyors ár? 
Gyerekünkre milyen sors vár?  
Meddig tart ki a barátság?  
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Királyságom 

Egy ötlet kell csak és már semmi más, 
megoldom én a problémáimat, 
hisz erről vagyok híres, nem vitás, 
hogy ki az, aki momentán szívat. 

Nekem nem kell, se pénz, se más segítség, 
barát sem, mert az én egóm olyan 
amely nem szorul rá, hogy úgy hülyítsék, 
mint azt elvárják lelkesen, sokan. 

Egyedül vagyok, megszoktam a dolgot, 
a világ mindig énköröttem forgott, 
sokszor szaladt el énvelem a ló. 

Csak ítéletre mutatkoztam késznek, 
nincs helye nálam a fellebbezésnek, 
király leszek, míg van alattvaló. 

Meddig?  
Kifutó nemzedékem 

Növeszti lelkünk bent a mélabút.  
Kifelé megyünk, ez a világ rendje.  
Habár talpunkhoz simul még az út,  
de a halál már ott van, hogy belengje 

érzetünket e megfáradt időt,  
mely rossz lábakkal unokákhoz „kerget”. 
Élni nehéz, de oly jó élni, sőt:  
kovácsoljunk még százezernyi tervet.  
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Utódaink most visszahúznak minket,  
és nyugdíjazzuk hős erényeinket,  
szívünk a placcon: ha akarják, üssék. 

Az életünk egy végkiárusítás,  
még itt vagyunk, ha nincs is róla írás.  
De meghalunk, ha nem lesz már ránk szükség! 

Rendületlenül 
„Hazádnak rendületlenül…” 
erőt sokszor adott. 
S míg hittél itt, jaj, hányszor is 
árultad el, amott? 

„A nagyvilágon e kívül…” 
csábítón szólt a dal. 
De itt tartott a föld, melynek 
„…légy híve ó, magyar!” 

„Ez a föld, melyen annyiszor…” 
zúdultak át hadak. 
Épült kastély, és csőszkunyhó, 
legvidámabb barakk. 

„Szabadság! Itten hordozák…” 
és hordozzák ma is. 
Vonulnak vad zászlók alatt, 
de a hitük hamis. 

„És annyi balszerencse közt…” 
utat talál a fény. 
Hinni akarsz, hát elhiszed, 
hogy mégis van remény. 
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„S népek hazája, nagyvilág!... 
Te is arra szaladsz. 
Mert máshol jó kávét remélsz, 
itthon nem kell a zacc. 
………………………… 

„Légy híve rendületlenül…” 
Visszahull rád a vád. 
Bár menekülnél szüntelen, 
ez itt a te hazád! 

„A nagy világon e kívül…” 
ha útra lök a hon. 
Figyelj, tapasztalj és tanulj, 
majd térj meg gazdagon. 

Itt teremts élhető hazát, 
„Mely ápol, s eltakar” 
Mert ember bárhol is lehetsz, 
de csak itt vagy magyar! 

Valami nagyon...elromlott 

Valami nagyon szépet kéne írnom, 
nagyot, akár a katedrálisok, 
ne kelljen mindig hulló könnyel sírnom 
azért, mert gondom súlyos terhe sok. 

Melengető jó napsugárra vágyom, 
legyen a parkban búvhelyem a pad. 
Tudom a fény csak vigasztaló álom. 
Fejemhez nyúlós, fojtó köd ragad. 
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Valami nagyon szépet kéne írnom, 
színes pillangót mézes rózsaszirmon, 
hogy ölelésre vágyik két kezem. 

De látom, hogy ki fejszét vág a fába 
nem tudja még, a mozdulat hiába. 
Csak nézem őt. Én ezzel vétkezem. 

Van, ki… 
Felszólalás egy vitában 

Barátaim! A dolgok félremennek, 
a kín mindig csak kínt szül semmi mást. 
Ha búcsút intünk ma az értelemnek, 
holnap vendégül látjuk a csapást.  

Van, ki a múltat sírja vissza folyton, 
más a jelenbe szeretett bele. 
Megint más víg, mert ő csak nyer a bolton, 
s üt, mert kezében az ostor nyele. 

Van, ki a rosszat soha nem felejti, 
ezért nem tudja fogadni a jót. 
Más az örömét véka alá rejti, 
szidja a szebbet, jobbat akarót. 

Van, ki magával áll haragban, perben, 
láncát tépdesi lelkében a vad. 
S van, ki felszólal, mindenféle nyelven, 
szitkot szór, vádol. És ülve marad. 
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Fohász 

Add Uram, azt, hogy jó magyar legyek! 
Malaszttal, bűnnel megáldott és megvert. 
S óvjon karod attól, hogy mindezek, 
elpusztítsák a magyarban az embert! 

Impresszió 

A színpad ott áll, kissé megkopott,  
itt-ott bedőlt, és hiányzik a lépcső.  
Súlyom alatt a deszka hajladoz,  
számára tán ez a harc lesz a végső. 

Szónokok hada innen ordibált,  
az alant fel-le hullámozó népnek.  
Vicsorgott mind, mert nem tetszett nekik,  
hogy a hallgatók nem egyszerre lépnek. 

Ígéret szállt a hömpölygők fölé. 
Lassan szemelt az álmot hozó permet.  
S a butítások szántóföldjein,  
tapssal öntözött kis diktátor termett. 

A színpad ott áll, múló rendszerek  
mementójaként. Befordul a sarkon  
a múlt szele, s a konstans hatalom  
hátba ver, aztán megsimítja arcom. 
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Kérdések, nagy út előtt 





A nyár varázsa 
A semmi bűvöletében 

Ültem a parton, s a vizet néztem, 
köröttem őrült táncot járt a nyár. 
Július volt, Szederkény közelében. 
Olyan banális történet ma már. 

Egy cinege, csőrében ágat tartva, 
hátterében az izzó Napkorong, 
átrepült a távoli, túlsó partra. 
Az ember ül és életén borong. 

A lelkem fenn a cinegével szárnyalt, 
s itt lenn a földön, elénekelt pár dalt, 
jókedvem őre, ez a zsémbes strázsa. 

Ültem a parton és nem történt semmi. 
Az örömömhöz éppen elég ennyi. 
S verset irat velem a nyár varázsa. 

A remény befűrészelt szála 

Fáradt vadlúdcsapat húz az esti égen, 
remetelak-mélyből nézem szárnyalásuk, 
délre költözésük sem úgy megy, mint régen, 
éjben sompolyognak, hogy már ezt se lássuk. 

Kifordult a világ erős, széles válla, 
bénán lóg a karja, rogyik mint a részeg, 
elszakadt a remény befűrészelt szála, 
zuhanok súlytalan, s közben szörnyen félek. 
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Nem tudtam én soha: mi a legszebb álmom, 
ordítani vágytam, sóhajtottam halkan, 
még a düheim is ki kellett találnom, 

már csak azt tudom, hogy ezt, így nem akartam. 
Valaki kimondta egykor rám, hogy: szenvedj! 
Jöjjetek, barátok, egyedül már nem megy. 

Anyámra emlékezve 

Így-így. Öreg gyerekként 
itt zsong múlt idők dallama, 
mikor velem baleset történt, 
őt hívtam sírva: jöjj, mama! 

Kiégett lelkem rétfüvében 
megbújnak szikkadó rögök, 
elröppent, Istenem, de régen. 
Nem várta meg, míg felnövök. 

Semmit szorít a fiú marka, 
gyűlő könnyeit visszatartva 
hallgat. Erre már nincs szava. 

Fegyelmezett húrokat penget, 
néma szájjal őrzi a csendet. 
Holott inkább ordítana. 
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Az vagyok 

Nem tudok más lenni, mint ami vagyok. 
Pedig de sokszor próbáltam belebújni  
azok bőrébe, akik számítanak nekem, 
mindig újra és újra, makacs reménnyel, 
hogy tán én is olyan leszek, mint ők. 
Olyan szerettem volna lenni, erőlködve, 

mint példaképeim, a jók és nagyszerűek. 

Néha még kísért a szörnyű csalódás, 
bár gyorsan gyógyulnak a lélek sebei, 
s a rekultiváció végig simít a tájon. 
Álomriasztó ijedtség éjszakánként, hogy 
nem tudok más lenni, mint ami vagyok. 
Érzem hogy ez nekem szörnyen kevés. 

Egy képet még 
Streit Gábor festőművész barátomnak 

Az életem már fekete-fehér, 
az évek múltán színe megfakult. 
Kis őszi-sárga talán még befér, 
mielőtt mindent beterít a múlt. 

A festőállvány fája meghasadt, 
a vén palettán kiszáradt ecset. 
Üres tubusok, törlőrongy alatt, 
ép képkeret sincs, mind-mind szétesett. 
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De jaj, a nagy mű, az még hátra van, 
konok hitemben megrázom magam, 
nem gátolhat meg sem éj, sem hideg. 

Minden, mi volt, az ujjamban zsibog, 
egy képet még, érzem, hogy menni fog. 
Ha nincs festék, hát vérem festi meg. 

Ez az ünnep 

A fenyőfára sok-sok dísz kerül, 
dió, harang és fénylő gyertyasor. 
Szaloncukor, s megannyi formaság, 
kis angyalka, ismerős dalt dalol. 

A csillagszóró szikrafényt terít, 
a fa alá, hol számtalan doboz, 
csomag lapul, átkötve díszesen, 
köztük a titkok izgalma motoz. 

Eléd állok, a karom átölel, 
mind, ami fontos, ide gyűlt, közel, 
egy múló perc megtorpan most nekünk. 

A feldíszített fa még nem karácsony, 
de a lelkedbe látva megtalálom 
a béke csendjét. Ez az ünnepünk! 
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Hetvenöt 
J. A. nyomán, kullogva 

Hetvenöt éves lettem én, 
s talán nem vagyok még kretén, 
faggyú 
agyú. 

Hetvenöt évem tovatűnt, 
és követtem el, noha, bűnt, 
iszonyt, 
viszont 

mindig több volt bennem a jó, 
s megvolt a magamhoz való 
eszem, 
nekem. 

Életem megért pár papírt, 
volt köztük üres, teleírt, 
s akadt 
szakadt. 

Derűs vagyok, elégedett. 
Gyertyám két végén égetett, 
leég, 
de még 

mielőtt létem véget ér, 
s kiderül, hogy csak ennyit ér, 
ehol, 
beszól. 
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A múltam végképp tárgytalan, 
a remény, hogy még hátra van 
kevés 
tevés. 

Ha kutyaélet vár reám, 
attól még lehetnék talán: 
boldog 
bulldog. 

Darabot írni szeretek, 
ezért szerző is lehetek 
kvázi, 
házi. 

Amig az ember él, remél. 
Még pár tucat vers bennem él. 
Ötlet? 
Kötet? 

Már nem szövök nagy terveket, 
és álmokat sem kergetek, 
agyő 
nagy ő! 

Csak arra van már alkalom, 
hogy dúsuljon a tartalom, 
malaszt 
maraszt. 

Egy kis verbális hős csata, 
amelynek nincsen vonzata, 
tere- 
fere. 
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Semmi túlsúlyos tudomány, 
csak öleljem az unokám, 
három 
„lányom”. 

Elveszhet minden. Semmi vész 
addig, amíg a józan ész 
szabad  
marad.  

Én már nem kérek szerepet, 
igényem csak a szeretet, 
szerény 
erény. 

Monaco lesz nem Kanada, 
szülnapomon elmarad a 
dinom- 
dánom. 

Most itthon élek pár hetet, 
mint konkrét veszélyeztetett. 
Kell a  
cella. 

Alakítom az öreget, 
s a „Maradj otthon!” szöveget 
hallom, 
vallom. 

Néha elmereng még azon, 
néhány hasonló vén fazon 
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messen- 
geren, 

hogy ömlik a technika ránk 
és látszódik is a pofánk. 
Üröm  
öröm. 

A parancs minősége fix, 
a Legfőbb Hadúr mondta: nix 
ugri- 
bugri. 

A zárt falak közt elvagyok, 
a sétáimmal felhagyok, 
teszek, 
veszek. 

Mozgásom robbanó, heves, 
akár száguldó, szélsebes 
csiga- 
biga. 

Ha mérgemet le nem nyelem, 
úgy másfél méterről nejem, 
rám szól, 
párszor. 

Nem üt a mennykő én belém, 
vagyok az élet mezején 
csalán. 
Talán. 
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Isten éltesse tar fejem, 
belé már nem fér értelem, 
s haj rá. 
Hajrá! 

A közös meccsben részt veszek, 
s reménykedem, hogy én leszek 
erő- 
nyerő.  

Mivel már nincs több ötletem, 
a strófák száma összesen 
mennyi? 
Ennyi. 

Karácsony van 
A sötét éjben megvillan a fény, 
rosszkedved tüzét oltja a derű. 
Tápászkodik az ébredő remény, 
talán az élet mégis egyszerű. 

Szomorúságból nevetés fakad, 
valahol, messze, felcsendül a dal. 
Karácsony van. Most megrázod magad, 
igen, tiéd e csendes diadal. 

Ma nincs vihar, szívedre béke ül, 
csenddé apad a mindennapi lárma. 
A fenyőillat lassan szétterül, 

mintha lelkedre ezer angyal szállna. 
Ma nincs harag, probléma, zűr, se vétó: 
öleld hát át, ki arra mindig méltó. 
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Kenyérrel és borral 

Ez nekem nem emlék, csak egy furcsa álom, 
ahol az utamat sártengerben járom,  
nem botor hazugság, és nem kóros jóság,  
csak éhes vándornak roston sült valóság.  

Sokszor voltam bűnben, térdig járva jóban, 
elsüllyedve tálcán felkínált valóban,  
jaj, de hányszor tűnt fel lelkemben bitófa,  
s nem enyhült a kínom, csak ha volt itóka.  

Ma már nem csábít jó, nem taposok rosszon, 
nincs jóságos zsivány, ki hamar kifosszon.  
Felépülő hitem ködfoszlánnyá válik.  

Kenyérrel és borral, némi szalonnával  
(Botor ember az ki ennél többet vállal), 
már eléldegélek a nem várt halálig.  

Kérdések, nagy út előtt 

Amonnan, fentről, mondd, milyen vagyok? 
Sokat változtam, megformált a kor? 
Hogy égbe vittek téged angyalok, 
azóta épül bennem a szobor, 

de nincsen érc, se márvány, gipsz, üveg, 
meg tehetség, lásd szobrászod hanyag, 
odázza mindig, s „fontosabb” ügyek 
izgatják. Ugye nincs benned harag? 

32



Még gyerek voltam, itt hagytál hamar, 
a felhők fölül most milyennek látszom: 
talán öreg, vagy örök fiatal, 

a messzi távol kisimítja ráncom? 
Kis idő még és indulok haza. 
Ugye vársz rám és megismersz, Mama? 

Kívánság, végső órán 

Életemben - halld hát a végszót, 
kezdődjön az utolsó játék - 
égetni való voltam, s szétszórt. 
Halálomban se legyen másképp. 

Lávás életem 
Azért én lávás-szép életet éltem, 
a mindenségből rám esett egy csepp. 
Volt benne vágy, kudarc, szerelem, érdem, 
a lelkem ott szállt a felhők felett. 
Néha hitem a csúcsról is legördült, 
s eszmetársának tudta a halált, 
akár bekattant, űrből támadt őrült, 
pusztította azt, ki útjába állt. 
De a testem átfogta a világot 
s ölelt, gyógyított, felemelt, hajolt, 
figyelt, sietett, meghallott és látott, 
jókat evett és megitta a bort. 

Nem mondanám, hogy büszke vagyok tőle, 
de elvenni azt nem hagyok belőle. 
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Lehet hogy éjjel… 

Lehet, hogy éjjel meghalok, 
s csak adósság marad utánam. 
Számon kérik az angyalok, 
hogy rossz irányba vitt a lábam. 

Azt hagytam futni pont, ami 
homlokomon sosem volt bélyeg, 
s lelkem szétszakadt rongyai 
közé riadtan bújt a lényeg. 

Bocsánatért könyörgő számat, 
tenyerével fedi a bánat. 

Már nem hiszem… 
„Ki hozza vissza” versem visszhangjára 

Már nem hiszem, hogy bárki visszahozza, 
azt, mi odaát megtelepedett.  
Lehet megbecsült, s lehet „világrossza”,  
már nem a miénk, ott talált helyet.  

Ha belenyugszunk, vagy, ha ordibálva  
követeljük, az szinte egyre megy.  
Tört már sperhakni, könnyen nyíló zárba, 
s maradásra bírt sokszor az "eredj"!  

Múlik rohanva sok-sok emberöltő, 
utódoktól is roppant gyönge flört,  
örömben élni. Visszaszól a költő:  
építsd fel újra, azt, ami ledőlt.  
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Megtorlatlanul 

Sok minden okoz nékem örömöt, 
ezek legtöbbje nem oly nagy dolog. 
Néha meglátom mindenek mögött 
a semmiséget, mely körül forog 

az életem. Egy reccsenő faág, 
a szél szabdalta surrogó levél, 
esőcsepp, melyre rátapos a láb, 
s hogy van felettem megvédő fedél. 

Telik lassan a szűz-fehér papír, 
a golyóstollam, mint egy munkagép 
betűket gyárt, ezekből lesz a hír: 
költő, teérted nem zokog a nép! 

Mégis öröm az utcalámpa-fény, 
a napsugár, mely néha meglegyint, 
de simogató, szinte érzem én, 
hogy fontos vagyok egy percre, megint. 

Lelkem a jóra mindig felderül 
és tovább hajt egy bíztató mosoly. 
A bosszúkedv, mi fortyogott belül 
elfogyott mind. Így nincs, mit megtorolj. 
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Mély csönd 

Már verset írni sincs erőm, 
csak számolom, hogy hányszor vert ma, 
az őszi esti levegőn  
szívem, s hány centi még a gyertya? 

Búzát kaszálok, sárgulót, 
tüdőm zihál, a karom gyenge, 
visszasírom a nyárutót, 
csendet sikoltok rá a csendre. 

Sajnálom azt, ki hamarabb 
sóhajt utolsó párat, nálam. 
Nem lesz happy end a darab, 
majd a harmadik felvonásban. 

Légben lebeg libegő léggömb, 
ringatva altat el a mély csönd. 

Öt évvel túl… 

Öt évvel vagyok túl a hetvenen, 
s akkor mi van? Lehetnék nyolcvanhárom. 
Magam – hiba? – még mindig kedvelem, 
s utam, bár lassan, ám vidáman járom. 
Nyakamon nincs már, élethosszig, járom, 
s bár magam mögött nyomot nem hagyok, 
eddig nem vittek el vezetőszáron. 
A hetvenen öt évvel túl vagyok. 
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A hetvenen öt évvel túl vagyok. 
Tudom ezért nem jár még nekem érem. 
De vágyaim már kicsit sem nagyok, 
az éltemet egy csöpp mosollyal élem. 
Akar a frász hivalkodni az élen, 
azért, hogy házhoz telkem is legyen. 
Méltósággal, csak ami jár, azt kérem. 
Öt évvel vagyok túl a hetvenen.  

[…] 

Öt évvel vagyok túl a hetvenen. 
Barátaim már egyre kevesebben. 
Ha lelkem néha szállni engedem, 
kicsit repül, aztán vállamra lebben. 
Az életem hogyan mondhatnám szebben? 
Miként sütne rám, ami nem ragyog? 
Szétszórt szívem kellene rendbe szednem. 
A hetvenen öt évvel túl vagyok. 

A hetvenen öt évvel túl vagyok.  
Lekopogom: kerül a nagy betegség. 
S bár néha-néha szellemem gagyog, 
kozmetikáz a virtuális festék. 
Vidámak még az együtt töltött esték, 
s arra ki bánt, én mindent ráhagyok. 
Hidegen hagynak hajdan fontos eszmék. 
(Nem mondom, hogy mindenen túl vagyok) 
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Nyárkeringő 

Elment a nyár, s én látom arcán,  
az önként vállalt szép gyönyört.  
Dolgát letudta, s nem akar tán  
mást, mint amit egy meggyötört  
vén öregember görcsben óhajt,  
ha megölelgeti a halál.  
Szenvedésében nagyot sóhajt,  
s kínjában megnyugvást talál.  
Elment a nyár. S mint háziorvos,  
receptre jó őszt írt fel nekünk.  
S mi minden reggel, mint a szorgos 
beteg e gyógyszerrel ébredünk.  

A nyár majd jön, de lesz olyan, akit 
közülünk, sajnos, nem találhat itt.  

Nyílt titkom 

El kell, hogy mondjam, emberek 
a titkomat, mely lelkem titka. 
Szívem bugyrában szendereg, 
s előjön, mert az ajtó nyitva. 

Nem rejtegetem, vállalom, 
hadd tudja meg köröttem bárki. 
Hisz nem kín ez, s nem fájdalom, 
amit magamba kéne zárni. 
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Öregen estem szerelembe, 
s mintha testem szőlőbe menne, 
édes szemet ad száraz tőke. 

Aki már látta, irigyelhet, 
mert aki engem rabul ejtett: 
kétéves, kékszemű és szőke. 

Olívia Lenke 
Így szólt Kata, s Márta: szia! 
Mikor megjött Olívia. 

Grendorf-tavon két lány ladik, 
Ott ring velük a harmadik. 

Összeér a három csónak. 
Mi meg örülünk a jónak. 

Az életünk attól kerek, 
Hogy van egy legkisebb gyerek. 

Érted küzd majd mesék fia, 
Kis királylány, Olívia! 

Lehet hideg, lehet hőség, 
Ő egy darab lehetőség. 

A kis kezes-lábas foglya. 
Életét az Isten óvja. 

Olívia, kicsi Lenke, 
Aludj szépen, tente-tente. 
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Önértékelő 

Vakargatom én is, szakadoz a papír, 
Nem vagyok oroszlán, csak egy lomha tapír. 
Én se mondtam semmit, sokszor alibiztem, 
míves költők között, csak altiszt a tisztem. 

De magamhoz képest? Nem lehet egy szavam. 
Volt példa arra, hogy meghaladtam magam. 
Parányi homokdomb volt nekem a mérce, 
Elneveztem: te vagy a Parnasszus bérce! 

Így jól beköltözik lelkembe a béke,  
pár versem - egynémely ember menedéke - 
szelid őz él bennem, ezért látszom vadnak. 

Költőlét peremén egyensúlyoz lelkem, 
emlékszik azokra, kiket megöleltem, 
én meg közben írok. (Remélem, hogy hagynak!) 

Örökké úton 

Küszködve, s magam értem el, 
mindazt, amit eddig elértem. 
Néhanap mégis leteper 
gyöngyeimért, sandán a szégyen. 

Mentem előre, meg sem állva, 
elsuhant mellettem a tájék. 
Megalvadt lelkemben a szándék, 
ugyan az út végén ki várna? 
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Örömből nőtt körém kalitka, 
boldogságból sarjadt ki bűnöm. 
Megtanultam nevetve tűrnöm, 
hogy mindenkié szívem titka. 
Küszködve, s magam értem el… 
életrózsámon több a tüske, 
mint a szirom. Kit érdekel, 
hogy mikor, s mire vagyok büszke? 
Szomorúan tengetném éltem, 
elfeledve azt is, hogy éltem, 
ha nem lenne még némi fórom. 
Verstarisznyám szakadt, s a résen 
minden bánatom, szenvedésem, 
lassan az út porába szórom. 

Pinceszeren 
Már nem a pince kulcsa boldogít,  
csak a tudat, hogy van még kis borom. 
Az idő ugyan percpréssel szorít,  
bevallani, hogy félek, nem fogom.  
A pincelépcsőt rég nem koptatom,  
a bódulat ma víg emlék csupán,  
ha elém jön ránézek, s otthagyom,  
pókhálót sző a múlás a kupán.  
Más örömökkel telik a napom,  
s bár nem vetek, de néha aratok.  
A jövőmet már órákban kapom,  
elmehetnék, de mégis maradok.  
Barátaim szerte széledtek mind, szét,  
ám, ha jönnek, én kinyitom a pincét.  
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Reménytelen remény 

Szép akár a föld, eső után, 
illatos, mint rét, ha tűz a Nap, 
mint mikor omlanak kőfalak, 
vagy bizonyságot nyer sok talán. 

Ez nekem szól, másnak nem terem, 
imádságos ének sápatag 
folyók nyílnak ömlőn, általad, 
könnyed zuhanása fegyverem. 

Felszakad a bánat paplana, 
vattacsomókban kering a bú, 
a szomorúságom jó szagú, 
a boldogságnak meg nincs szaga. 

Albérletet vesz ki a remény, 
valahol neki is lakni kell, 
munkába néha onnan megy el, 
lyukas nadrágú szakadt szegény. 

Téged várlak a titkos helyen, 
pedig már rég eltemettelek. 
Zörgő nyarak, csikorgó telek, 
a többi meg oly reménytelen. 

Szívemről lassan felszáll a gőz, 
távolból sír a halál dala, 
megtisztulhatnék-e általa? 
Az elmúlás bennem elidőz. 
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Elidőz, s én megvagyok, hiszen 
értem nem jön Szent Mihály lova. 
Ezért én meg nem halok soha. 
Van remény, míg ezt is elhiszem. 

Reveláció 

Nekem nem hoznak ébredést 
röpke, kacsintós, teliszájú álmok, 
mikor párnámba markolok, 
szunnyad bennem néhány megbukott látnok. 
Furcsa izgalom. Rám ragad 
minden szabályos szembe jövő vétke, 
felmagasodnak oszlopok, 
a törpeségem megannyi menedéke. 
A szabadságban megvagyok, 
hordok egységnyi reám testált terhet, 
ha pedig szárad mindenem, 
sorsom ragadós, fülledt dzsungelba kerget. 

Majd én leszek a verseim 
minden jelzője, alanya és tárgya, 
megvárom azt, míg elhiszem, 
hogy vétkeim a jóisten megáldja. 
Nincs bennem vágy és félelem, 
nem érhetnek már földre-döntő károk. 
Ma könnyen vesztem azt, amit 
holnap keresve úgyis megtalálok. 
Szerencsefi! – irigyeim 
elintézik, legyintve rám, de könnyen. 
Kit érdekel? El sem hiszik, 
azt, hogy mily gyakran ered el a könnyem. 
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Egyedül vagyok többszörös 
vesztes, mint kit tenyerén hord az élet. 
Sokszor sietve elhagyom 
saját magam, s a csimpaszkodó évet. 
Úgy tudom, hogy nem tartozom 
senkinek, s ha csenget a végrehajtó, 
magamban mindent megteszek 
azért, hogy simán kinyíljon az ajtó. 
Lógok az égbolt peremén, 
s onnan boldogan a magamét mondom. 
Tarisznya lóg a vállamon, 
abban tartom, glédában, minden gondom. 

Ha egyszer meg kell halni, hát 
megtenni azt majd békében akarnám. 
Befejezem a háborút, 
s megpihenek az örökös csend balján. 

Rondó a meghalásról 
Apránként halok, nem egyszerre, 
először hal bennem a bánat, 
aztán nem nyitom szóra számat, 
kővé bénul életem nyelve, 
halálvágyat termel az elme, 
pozsgás arcom szederjes, sápadt. 
Apránként halok nem egyszerre. 

Hamvába hal az ember terve, 
vinnyog, szűköl, akár az állat, 
rutinból lélegzik még párat, 
és végül leáll minden szerve. 
Apránként halok nem egyszerre. 
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Szaldó 
Úgy emlékszem, hogy voltam kisgyerek, 
bár megesküdni erre, nem merek. 
Udvarunkon csaholt egy vén kuvasz, 
fogatlan voltam akkor és kopasz. 

Volt még anyám és apám is nekem, 
de jó dolgom volt, édes Istenem! 
Így cseperedtem, lettem kiskamasz, 
számat nem hagyta el soha panasz. 

Nem voltam más, mint boldog kis legény, 
bőségben éltem, én gazdag szegény. 
De sorsom nékem már mást tervezett. 

Az élet elmúlt, itt a számvetés, 
a szaldó nulla, sikernek kevés. 
Mindent megnyertem, s minden elveszett. 

Szívemen megrepedt… 
Szívemen megrepedt a jég,  
rianása ébreszti kedvem.  
Versíráshoz még nem elég,  
de segít, hogy mit kell felednem. 
Egy éve nincs itt költemény  
tollamból, klapancia néha,  
de az se harcos, kőkemény,  
csak olyan vicces, könnyű, léha. 

Új év, új szándék, új hitek,  
magamon tán így könnyítek,  
lelkemből most új versek jőnek. 
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Akit bántottam, megbocsát,  
megbocsátok én is, tehát,  
mind az ellenem vétkezőnek. 

Szöktetőim 
Nekem nem kell több fájdalom, 
A kínjaimat rád hagyom. 

Hullámozzon a tenger és 
Legyen tajték a szenvedés. 

A szeretet, a szerelem, 
Ez maradt, nincsen egyebem. 

Néha legtöbb a semmisem, 
Megmarkolom és elviszem. 

Mindig enyém a hatalom, 
Boldog vagyok, mert akarom. 

Szabadság ez, meg bölcs öröm, 
És ha börtönbe költözöm, 

A vágy, a szép, a kedv, s a hit, 
Mely mindennap kiszabadít. 

Vajon 

Vajon hány versre vagyok még 
attól a végső távozástól? 
Szólnak e fentről, hogy: elég, 
folytassam a versírást máshol? 
Kitelik-e néhány kötet, 
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fordítás is, amolyan köztes, 
vagy rám eresztik a követ, 
s nem lesz csak egy „Hámori összes”? 

Vállamra száll a mennybolt 

Vad hajnalokba fúló ágycsaták, 
hol trombitákkal díszes kürtök szólnak, 
hol van a korkór és hol van a rák, 
mikor áldoztunk még az alkoholnak. 

Csak a lebegés, s a kéj könnyei 
áztatják széppé küldetéses arcom, 
messze még, amint lelkem elnyeli 
roncstestemet, egy meg sem vívott harcon. 

Nevetem azt, hogy hullana az ég, 
pusztítana villámával, de még 
karom erős, vállamra száll a mennybolt, 

bogáncscsillagtól megrázom magam, 
kezébe vesz és dajkálgat a van, 
majd földre lökve rám mászik a nem-volt. 
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Bakancs-szonett 
S. G. festménye okán 
 
Apám bakancsa, másnak ócska lom, 
nekem kérdés: hát hová lesz a házad? 
Mivé romlik a büszkén tűrt alom, 
miért alázza foszlottá e század? 
 
Apám bakancsa, nekem égi jel, 
a haza földjét miértünk taposta, 
tán most felülről aggódva figyel: 
emlékhomokját őrzi még a rosta? 
 
Igen, Apám! Fiúi vágy se fedje 
a tényt, bakancsod vádoló ereklye, 
néma tanú, és mementó, hogy ott van. 
 
És én - szerető, méltatlan utódod - 
könnyezem gyakran, hogy már rég nem hordod. 
Talán egyszer majd felveszem, titokban. 
 
Végrendelet 
 
Mindent, ami számomra vagyon: 
magamra hagyom. 
 



Kavargó szélben 





Álomtáncos 

Ha te vagy világom 
legszebbik darabja, 
magam beléd zárom, 
s én leszek a rabja 

annak az embernek, 
aki tán a párom 
lesz, s kit - mint a gyermek 
a játékát -, vágyom. 

Szeretlek! Nem holmi 
testi vágy terelget 
téged birtokolni, 
én ezt a szerelmet 

a lelkemmel tudom, 
s a szívemmel érzem, 
hangom egy szál húron 
pendül, nincs más érvem. 

Költöget az emlék. 
Felriadok, s látom, 
hogy amit szeretnék 
szerte foszló álom. 
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Csalódás, csengő 

A várakozás izgalmától, ments meg kedvesem. 
A rettegéstől, hogy ma mégse jössz el. 
A csalódástól nem védhetsz meg, sajnos, még te sem. 
Három nyárral tán kárpótolhatsz, ősszel? 

Az ajtócsengő némasága szívembe markol, 
szorít-szorít a kérges kezű sejtés.  
A tó közepén, jaj, olyan távol mindkét parttól, 
lyukas csónakkal süllyed a felejtés. 

Nekem már nincsen frissült késztetésem, 
páncélozott mellvértem sincsen készen, 
védtelenül várok, mint százszor meglőtt 

vitéz. Ha nem jössz, szétesik a létem, 
s nem lesz a zárhoz kulcsom se, vagy éppen 
az nem lesz, aki meghallja a csengőt. 

Az első szerelem 

Ó, Istenem! Az első szerelem. 
A kis kamaszszív sűrű dobbanása. 
A szőke lány, s az érzés: szeretem. 
Szégyellős félsz: jaj, csak ő meg ne lássa. 

A felnőttkor. A megőrzött varázs. 
S a hideg lét, mely gátolja, hogy olvadj. 
De jégszívedben ott él a parázs, 
és felkiáltasz: kis szőke lány, hol vagy? 
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Elmúlt sok év, kopik az ember kedve, 
és erdejében oly kevés a medve. 
Szomorúsággal telve ez a bolygó. 

Drága Barátném! Hogy mondhatnám szebben? 
A hajad őszül, s már közel a hetven. 
De az, hogy itt vagy, a szívemnek oly jó! 

Emlékezz csak... 

Emlékezz csak a virág illatára, 
reménykedtél, hogy megúszod simán. 
Későn jöttél rá, hogy az illat ára 
pénztárcád nyomja. Érted szól imám. 

Sajnállak is, vágyad hitedbe botlott, 
menekültél, de utolértelek, 
mára lakhelyed már csupán egy koszlott 
menedékhely, egy elhagyott telek. 

Mentséged nincs, téged terhel a múltad, 
hiszen mid volt mind másoktól lenyúltad, 
lábadhoz nőtt az ördögi pata. 

Vállalhatod, vagy tagadhatod végül, 
számtalan tetted mocska mégse szépül. 
Fojtó bűz lesz a virág illata. 
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Én szeretlek, de nem úgy" 

"Szerelmünk vára már lángokban áll," 
virul bennünk a lassú halál, 
porrá lesz szenvedélyünk. 

Nem eszem tovább a félbehagyott, 
nyáladat őrző tejszínhabot, 
nincs már miről beszéljünk. 

Nyaraid váltják hideg telek, 
halvány az emlék: szerettelek, 
az is lehet, hogy álom 

bódulatában élek veled, 
mint kézi vezérelt embered, 
néha a te utad járom. 

Tudod, most az se lelkesít fel, 
ha felturbózzuk hamis hittel 
vágynak vélt szárnyalásunk. 

A tüzed varázsa eltemet, 
és halottnak látom lelkemet. 
Már csak távolról látszunk. 

Én valaha úgy öleltelek, 
mint facsemetét a hűs szelek, 
ha a jégpáncél olvad. 

Kettőnkről nem készül tervezet, 
egy óvatlan percben elveszett 
minden emlékem rólad. 
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Fiktív történet, bánatra hangolva 

Nincs bennem feloldó alázat, 
és messze elkerül a hála. 
Elhagytam rég futva a házat, 
ahol rejteztem sokszor nála. 

Feldereng még pár furcsa emlék, 
illatfoszlány és jó közérzet, 
tétova vágy, hogy visszamennék, 
megérti tán, ki ilyet érzett. 

Egy bejegyzés, sárguló napló, 
préselt virág, múltba hanyatló, 
oly szép, ahogy ott fekszik, holtan. 

Nincs bennem feloldó alázat, 
elhagytam rég futva a házat, 
ahol talán boldog is voltam. 

Kavargó szélben 

Féltettél mindig, ölben óvtál, 
aztán kavargó szélbe szórtál. 
Kórházba két karoddal hoztál, 
és ott, az ágyon, megtapostál. 
Hányszor szaladtam úgy utánad, 
miként a sebzett állat támad? 
Nem kértem soha ölelésed, 
se csókod, se a szívverésed. 
Szép vallomásod könnyen tetted, 
amint elhittem, visszavetted. 
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Megöleltél, mert azt akartam, 
szorításodba belehaltam. 

Ott lebegek, hajnalban, délben, 
fejed felett – kavargó szélben. 

Képzelet-keringő 

Fantáziám egy álomképet kerget, 
gyenge kezemben mindig szétpereg. 
Nem hull rám vissza csak száradó permet, 
lelkem: csatában szerteszét sereg. 

Emlékeimben még mellette állok, 
fogom erősen, és karom ölel. 
Elöl, s mögöttem nincsen széles árok, 
és a boldogság örömmel jön el. 

Emlékezni álmomban visszatérek, 
remélve azt, hogy megfognak az évek, 
s utam tevéled változatlan járom. 

Megcsalatás, önsanyargató játék, 
mielőtt térdig boldogságban járnék, 
felébredek. És sajnálom, hogy álom. 

Kiviszlek innen 

Most elvinnélek már a hátamon 
cipelve oda, ahol nincs ború. 
Öledbe adnám szörnyű bánatom, 
dúljon benned tovább a háború. 
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Összekulcsolnám imára kezem, 
kérve, hogy számon buggyanjon a hit. 
Veled magam tisztára vétkezem, 
esendő bűnnel, mely jóra tanít. 

Szívemen, e gyomos, dudvás telken 
építsd a házad, s légy benne lakó. 
Legyen kályhád sebezhető lelkem, 

friss vérré olvad rajta majd a hó. 
Én, mint jókedved fegyelmezett őre, 
kiviszlek innen: szabad levegőre! 

Könyörgő szonett 

Tudom, tudom, az aggódásom fáraszt, 
szerinted elmém tévutakra hajt. 
Mikor kérdezel, odázom a választ, 
közben lelkedről hessentem a bajt. 

Tudom, tudom, a féltésem tán túlzott, 
óvatosságom koloncos erény. 
Te is látod, hogy szívem hozzád húzott, 
rám ragyogsz, s engem babonáz e fény. 

Az is lehet, hogy ölelésem görcsös, 
fullaszt, apránként ellenemmé öldös, 
s szíved kertjében csak csalán terem. 

Én csak szeretlek, kérve kérem tőled, 
erőd szálljon át néhanap belőled: 
nézz rám nevetve, s fogd meg a kezem. 
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Nélküled is veled 
Amikor itt vagy, nem hiányzol, 
de mikor itt hagysz engem, nagyon. 
Hogyha beléd ütközöm százszor, 
a tiszteletköröket hagyom. 
Távolléted kibírhatatlan, 
vágy-szénjeimtől ég a katlan, 
rétszívemet felveri a gyom. 
Hogyha panaszkodsz, meg se hallom, 
jajongásodra nincsen fülem, 
de ha ott állsz a másik parton 
némaságod is jajjal üzen. 
Közelséged közömbössé tesz, 
nincs dühöm rá, ha meg se értesz 
és eloltod éledő tüzem. 
Így vagyunk foglyai egymásnak, 
egy oxigénpalackon lógva, 
kóboráramaink megráznak, 
s naponta megvisel a próba. 
Szívom a levegőt előled, 
életet szippantok belőled, 
szeretlek, s nem tehetek róla. 
Már nem tudok nélküled élni, 
bár távol lennék néhanap. 
Élt egyszer egy bolondos férfi, 
fején hordónyi vaskalap. 
Bádogszívén terjed a rozsda, 
mégis olykor jókedvet hozna, 
s örül annak, ha néha kap. 
Légy te most már örökös társam, 
tükör, amelyben magam lássam! 
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Szeretni én már… 

Szeretni én már, oly rég, megtanultam, 
jó barátságban együtt él velem, 
s a hosszú évek – jelenem és múltam – 
alatt tudássá ért az érzelem. 

Nevelgettem gyenge szívemet arra, 
hogy a dobbanás bánat és derű, 
s agyam készült, hogyha a szívem csalna, 
a szomorúság legyen egyszerű. 

A szeretethez mindig volt, s van társam, 
aki vigyáz rám, nehogy elhibázzam, 
s ki jóságával járt útra terel. 

Szeretni én már megtanultam, régen, 
s most az a dolgom – van rá néhány évem -, 
a megtanultat ne felejtsem el. 

Verseim lényegéről 

Úgy örülök, mint esőnek a rét, 
annak, hogy örömöt okozhatok másnak, 
Versemből hallom azt a szép zenét, 
amit játszanak mindazok, kik látnak. 

Szeretem azt az áradó tavaszt, 
mely zsongásával átkarolod versem. 
lelkemmel én is megölelném azt 
aki ölel, csak sírni sose kelljen. 
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Írom ma még, töretlen szeretettel, 
s kérlek nagyon, hogy két kezemből vedd el 
a verseim, ne szóródjanak szélben. 

Olvasd és írd, hogy igen-igen tetszett, 
hogy nem hitvány, hogy nem lapszéli jegyzet. 
Én megköszönöm, tiéd is az érdem! 

Augusztusi évforduló 
Mari 70. születésnapjára 

Nyakon legyint a messzi szerelem: 
Öreg legény! Ne álmodozz már rólam! 
Tiltakozom: hisz most is szeretem. 
Emberi érzés sosem lehet szólam. 

Én hiszem azt, hogy erősít a múlt. 
Mit ér a kard, ha hiányzik a penge? 
Mit megtanultam, nem lehet avult, 
hisz önmagammal hogy jöhetnék szembe? 

Megöregedtünk? Itt-ott fáj a test, 
néhány nyavalyánk megfog, s nem ereszt, 
rabok vagyunk, hiába is nem tetszik. 

A szöszke lány már nagymama szerepben, 
ma is úgy látom, a szépnél is szebben. 
A test igen, a lélek nem öregszik. 
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Törkönyés abcung





A kánikula nyelvi eredetéről 
Mottó: 
Mesém rettentő módon tudományos, 
tanúm a villanymotros Jedlik Ányos! 

Göd központjában lakott a gödény, 
kinek sztoriját e versemben zengem. 
A kerítése melletti sövény 
pompázott, s ezzel lenyűgözött engem. 
A szomszéd község, Pel, hol kúria 
képében – mindegy, akármit is írtok, 
firkászok – mint egy harcos fúria 
diadalmasan állt az ősi birtok. 
Innen költözött Gödre a gödény, 
mondván, az ősök magas fokon lopnak, 
ezért a dúsra növesztett növény, 
tiltva belátást tolvaj rokonoknak. 
A megkutatott, s feltárt eredet 
- valótlant írni nem is lenne tán ok -, 
Batu, Dzsingisz, ily mongol neveket 
emlegetnek a mai peli kánok. 
Mesélik még a régi öregek, 
hogy nekiestek borral telt vedernek, 
ezért pofázzák még az ölebek 
is: a gödények nem isznak, vedelnek. 

Beszélik azt is, mikor összejőve 
regékben él a régi tüzek üszke, 
elandalodnak néha közbe’ tőle, 
s ettől lesz minden nemzedékük büszke. 
Élt egy gödény. Nem tudom, hogy tény-e? 
De sokan mondják, s vannak elveik. 
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Ő főgödény volt, s ma is fénylik fénye, 
ki nem tiszteli, nos, azt elverik. 
Egy nap ez ős, nyár volt, kegyetlen hőség, 
a gutázáshoz minden tény adott, 
hűtésre akkor nem volt lehetőség, 
mégis ette a tegnapi babot. 
Gyomra puffadt és görcs-szelek gyötörték, 
zokogva szólt a jaj-ra hangolt far-dal. 
Ősünk futott – gyalázatos egy körkép -, 
hová király is kocsi nélkül nyargal. 

*
Szájakról-szájra száll a hősi ének. 
Figyelj Panka, Pál, György, Sári, Gyula! 
(Etimológ tekintse csemegének.) 
Innen ered a szó: káni-kula. 

Álmomban 
Te nem álmodtál még olyat, hogy  
repülsz a légben, mint madár? 
Lent százezernyi kis pont battyog, 
fent végtelen és nincs határ. 
Vagy arról, hogy utánad futnak, 
ölni kész, fürge emberek, 
ám hirtelen vége az útnak, 
és ólomlábad megremeg? 
Voltam masszőr és futballista, 
bíró, vádlott…hosszú a lista, 
sosem tudtam, hogy mi az ábra. 
Olyankor mindenkinek tetszel, 
de a csúcs az volt, mikor egyszer 
csizmát húztam a szarkalábra. 
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Aludj már el! 

Tán nem tudod: szeretlek úgy, 
ahogy mások nem szeretnek. 
Most is kérlek, gyorsan aludj, 
ha kérésem nem eretnek. 

Mily üdítő hamvasságod, 
és látványod szűzi, fehér. 
Majd vágyamat mikor szánod, 
kéj-gyönyörrel bizton felér. 

Ne légy hozzám oly kegyetlen, 
vágyam csak az: birtokoljak 
belőled. Hát ne szenvedjen 
szívem, akár szomjas borjak. 

Aludj hát el, őrzöm álmod 
egy bizonyos, hűvös helyen. 
Neked könnyű, nem kell várnod, 
hőn áhított aludt tejem. 

Angyalföld 
Kassák Lajos stílusában 

Pilates Mária-ösvényen felkunkorodó zokszó 
mert keramit-kockaköveken lépked a bősz borzalom 
ebben az őrmesterek szabdalta, házmester-felmagasztaló 
áruló világban 
laboda mindenütt laboda vetül a vörös fény elkiabálja 
letorzított menedékét a sátor alatt szunnyadó harag 
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imperializmus dadaizmus fasizmus kommunizmus 
májba mártott epék mögül kikandikál a félrevezetett jóság 
ma már nem kapni halikrát hatósági áron de azért hasis 
szabadon szárnyal kapirgáló tyúkok lábasjószágok baromfik 
és barmok ölelő karjaiban a megfeneklett szeizmográfus 
egyszer nektek is lesz virágvasárnap de már kidugta fejét 
álarca alól a proletárbüszkeség a nyomortanyák fényűzésében 
kattognak az esztergapadok és forgácsoló gépek zümmögő 
Dardanellás diadalában fürdenek a viháncoló özvegyek 
de az ünnepre várni kell mert a gyötrelem nem konyhakész 
barátaim a kintornás húrokba dúdolja az Internacionálét  
felfeslenek a selyemlobogók és rárobban tereinkre a béke 
a zakóm bal felső zsebében szunnyad a világforradalom 
még egy kis idő kell 
még egy kis tüdő kell 
és a hentes csatabárdja kettészeli a Lehel-piacot 
a fiam a Kassák Lajos utcában lakik 

Avagy… 

Gondoltam, írok egy verset, 
a ceruzám kihegyeztem. 
Nem úgy, mint kit tatár kerget, 
vagy, ahogy a madár rebben. 

Szépen lassan, ahogy tőlem 
telik, de ezt megelőzve, 
papírt vettem elő, bőven. 
Vadász lő így szelíd őzre. 
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Radírt tettem asztalomra, 
meg egy pohár langyos vizet, 
mert kinek kényes a gyomra, 
előbb iszik, később fizet. 

Aztán kapcsoltam a PC-én. 
Hű! A ventillátor pörgött, 
s mint ki üldögél a vécén, 
előhalásztam a word-öt. 

Bóklásztam a Stanza-parton, 
hátha jő egy kósza ötlet, 
hát amint a szemlét tartom, 
nem egy, a végére öt lett. 

Na, ízibe, mind megírom, 
most már hagyjuk a nyafogást, 
különben ez lesz a sírom, 
(az agyam nem talált fogást) 

Minden kész a versíráshoz, 
nosza, rajta, írjad pajtás. 
Ám valaki engem átkoz, 
fejem mélyén épp nincs rajzás. 

A papírra minden ráfért: 
nyüves ihlet, várlak, jössz-e? 
(Elnézést a zavarásért, 
a vers, sajnos, nem jött össze!) 
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Ballada a tudathasadásról 
A skizó vagyok, nem tagadom ciklusból 

Egyszerre vagyok Gyula, s Gábor, 
sőt Kelemen, valamint Péter, 
és Melinda, Elza is mától, 
bennem egész hadsereg fér el. 
Helyet nálam, akárki bérel 
az egójának helyt adok. 
Támad a sok árny minden éjjel. 
Segítsetek, mert meghalok! 

Minap az utcán bandukoltam, 
és nem volt semmi fegyverem. 
Önmagam láttam szinte holtan, 
s a testem szembejött velem. 
Kopik bennem az értelem, 
és szándékaim is rabok. 
Jövő a múlt, s a múlt jelen? 
Segítsetek, mert meghalok! 

Gáborral tegnap összefogtam, 
és jól megvertük Kelement. 
Elzavartuk, el is ment nyomban, 
sajnos Melinda vele ment. 
Nem tudom, hogy ez mit jelent, 
Tán kutyát csóvál a farok, 
vagy nem értem meg a jelent? 
Segítsetek, mert meghalok. 

A búcsúlevelem is megírtam, 
Gábor dicsérte: marha jó! 
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Gyula leköpte, erre sírtam, 
nekem az élet nem való. 
Alattam szélsebes faló, 
s a téboly szélén vágtatok, 
az élesnek hitt mind fakó. 
Segítsetek, mert meghalok. 

Már összekeverem a dolgot, 
s nem tudom mit mondott Gyula. 
Életem is veszélyben forgott, 
Gábor és Melinda fura. 
Ráfekszem most a hamura, 
megőrjítenek a dalok. 
Nem vagyok elmém hű ura. 
Segítsetek, mert meghalok! 

Ma jó napom volt, megöleltek 
a bennem lakó démonok. 
Hívtam őket, sietve gyertek, 
élek, nem hatnak még porok. 
Hiszen nem vagyok én konok, 
Csak néha színek és szagok 
jönnek és bamba traktorok. 
Segítsetek, mert meghalok! 

Herceg! A nejem és a férjem, 
továbbá minden én vagyok. 
Most azt mondd meg, hogy kitől kérjem: 
segítsetek, mert meghalok! 
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Fordított mese 

Hetedhét országon, üveghegyen is túl, 
hol a kurta farkú kicsi malac is túr, 
a mumusok földjén - az erdő ott kerek -, 
élt egy mürmüc család, benne három gyerek. 

Oly szegények voltak, mint templom egere, 
az éléskamrájuk semmivel volt tele. 
Mürmüc papa gürcölt, éjjel, no meg nappal, 
mégse roskadozott ételtől az asztal. 

Egyszer hírét vették, hogy a király lánya, 
elnyúló lányságát rettentően bánja, 
és már odaadná, csak jönne egy legény, 
egy feltétele van: legyen nagyon szegény! 

Megörült a család. A legnagyobb fiú, 
kinek neve Kófic, s rettentően hiú, 
felkerekedik hát, hogy a többit mentse, 
tán mellé szegődik most majd a szerencse. 

Harmadnapra megjön, bús szemei égnek: 
nem talált a leány eléggé szegénynek. 
Indul a középső, s negyednapra rája 
beesik az ajtón, setét az orcája: 

nekünk édesapám, nem sok babér terem, 
én sem voltam neki eléggé nincstelen. 
Elmegy a legkisebb nem telik el félnap, 
hozza a királylányt, felelve a célnak. 
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„Kérdezte a leány, vagyonom az nincsen? 
Én meg megmutattam, hogy ez minden kincsem!” 
Azóta ott élnek, mindkét mürmüc boldog. 
(Kár, hogy a mesében vannak csak ily dolgok!) 

Gyermekvers öregeknek 
Szükségállapot esetén 

Itt ülök a karanténben, 
mely – momentán – lakásom. 
Élelmet halmozok éppen, 
közte van egy rakás som. 

Képzeletem úgy nyargalász 
történelmi koron át, 
mint amikor adathalász 
fon vírusból koronát. 

Úgy érzem, sok régi énem, 
egy-egy korban járt már ott. 
Ezért jelentem ki kérem. 
megúszom a járványot. 

Én már nem örülök annak, 
hogy az iskola bezár. 
Viszont mások, sajnos vannak, 
akik azt mondják: ne már! 

Figyelj Julcsi, Pista, Csilla, 
s te is öreg Benedek: 
lehet nálad három milla, 
letojnak a verebek. 
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Az én bőröm nem játékszer, 
a vásárra nem viszem. 
Azt mondod: naponta kétszer? 
Ezt nem hiszi senki sem. 

Hangozzék el bármily bután, 
de a hasznos eredet, 
hogy minden fogdosás után, 
mossad meg a kezedet! 

A tisztaság alapérték, 
nem kivétel felnőtt sem. 
Kezed-lábad (ezt már mérték) 
akkor jó, ha fertőtlen. 

A tanácsom, neked kedves, 
Vince, Hugó, Ábrahám: 
csak úgy leszel vírusmentes, 
ha narancst falsz, ládaszám. 

Érzeteden sokat lendít, 
jót tesz neked, ott belül. 
mert lehet, hogy nem ér semmit, 
de a nátha elkerül. 

Utórím 
Adalbert! Jusztina! Kende! 
Tanácsom alapfokon, 
(a szobában, jó melegbe’), 
ezt olvasd a laptopon. 
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Kital-álom 

Benne minden lehetsz: 
éles svájci bicska, 
meg fonott sós perec, 
orra pöckölt fricska, 

bőrből készült nyereg 
szilaj harci lovon, 
rohamozó sereg, 
elcsattanó pofon, 

számítógép-vírus, 
kettétépett irka, 
disztichon, daktilus, 
vagy grendorf a birka, 

verszabálók pártja, 
falba ütött tipli, 
ha úgy tetszik kártya, 
ha úgy tetszik kripli, 

szomorú őzgida, 
aszályba fúlt mező, 
kéziratban hiba, 
színházi rendező, 

meghasonlott portás, 
kaloda, vagy járom. 
Na, mi a megoldás? 

Mindjárt kital-álom! 
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Nagyapám 

A nagyapám csinos ember, 
jól áll rajta a ruha. 
A szakálla nem ám kender, 
viszont fess a bajusza. 

A nagyapám mindig okos, 
tudják is ezt – már ahol -, 
kapcsolatunk szörnyen szoros, 
kérdezem, s ő válaszol. 

A nagyapám tanult nagyon, 
nála a könyv égig ér, 
száz lexikont olvas agyon, 
s be is tartja, ha ígér. 

A nagyapám szeret engem, 
finomságokkal etet, 
és hogyha van hozzá kedvem, 
nyüstölöm a tabletet. 

A nagyapám nem nevelget, 
nála sok mindent szabad, 
minden kötelezőt elvet, 
s csak ami jó, az marad. 

A nagyapám...csitt, ez titkos, 
anya, s apa fülel itt. 
S aki szereti az biztos 
nem bántja meg szüleit. 
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Nagyapából, hál’ istennek 
nekem kettő is telik. 
És hogy ki e versem hőse? 
Nem árulom el, melyik. 

Süti 

Karácsonyi diós mákos, 
erre hajaz Luca, Ákos. 
Luca karcsú, Ákos kövér, 
olyan, mint egy kedves-nővér. 

Luca halad, fut a korral, 
jól meghinti porcukorral 
a sütemény külső héját. 
(Ezt az élményt te is éld át!) 

Mielőtt még leszáll az éj, 
hintül rája őrölt fahéj. 
Ákos figyel, s eláll szava, 
nyála csurran: lesz itt zaba. 

Sajnos Ákos nem igazi, 
valójában, szimplán: Laci. 
Lucánk pedig…nos, Emese. 
Ám a süti, az nem mese! 
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Törkönyés abcung 

A kómarancs terázik durdalán, 
zímen daráz a kormaláb szepetnek. 
Tigócs nyikanc aburda sur szamán, 
zigen kurul és engel unc ebepnek. 

Szárkás gabon kuruclik perta kányon, 
unbar kabon puraflik serk szebén. 
Sziggadt parac esende nyenge fár ton, 
Kárnyeld faberda szárdan csef hedén.  

Szoboszlik kurga panta perge csandra, 
Erge fubenya sárkunyista pandra, 
Korpánd eresznye szegmaranda szérig. 

Sabas garony, tillandó repke, kancsa, 
Borond agór tikális sab szarancsa. 
Végre egy vers, mely igazat szól, végig! 
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Költői magyarázat 
egynémely dolgokról 





A rongyszőnyeg katonái 

Zavarba ejt, ha versemért dicsérnek, 
hisz nem teszek mást, minthogy alkotok. 
Olyan, mintha az óceán az érnek 
köszönné meg, hogy van. Ám az okok 

szerte ágaznak, nincsen elvarratlan 
szál a mindenség végtelen egén. 
Amit írok, érzem, elmondhatatlan, 
de a vers mindig, mindenkor enyém. 

Aztán elindul, hosszú vándorútra, 
megáll, visszanéz, s megint újra futva 
apjává fogad, s felveszi nevem. 

Barátaim! Drága alkotótársak, 
kikkel örömben, búban összezártak, 
együtt ülünk minden rongyszőnyegen!

Az idő 

Nézem, ahogy a homokóra 
szemei hangtalan peregnek. 
Nem hallgatnak jajongó szóra, 
hős katonái domb-seregnek. 

Álljatok meg! Ne hulljatok! 
Tűzfaggyal forduljunk a nyárba. 
Zúgó folyón emlékhabok, 
kristálymorzsák, palackba zárva. 
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Nincs megállás. Az életem 
műszerfalán „előre” gomb van. 
S az idő, amely végtelen, 
noszogatásra se megy jobban. 

Toldalék 

Hiába jön rá rendelet, 
törvény, parancs, szabály, vagy bármi. 
Ha beleszakadsz sem lehet 
egyszerre két oldalon állni. 

Ballada a részeg józanészről 

Összeszámoltad már, hogy hány esetben 
röpült tova egy fontos pillanat? 
Talán azt mondtad akkor: hát csak menjen. 
S csalódásodra ma már nincs adat. 
Az egészből csak törmelék maradt. 
A darabkákból nem lesz már egész. 
Ám e rossz hírre a szemed se rebben. 
Régen részeg benned a józanész. 

Voltál- e úgy, hogy néha azt kívántad, 
rohadjon meg a hálátlan világ? 
Gyávuljon el, aki nálad is bátrabb, 
s legyen erény a számtalan hibád. 
Hogyhogy nem gondol mindig senki rád? 
S míg más vigad, terád pereg a vész. 
Hiszen a jót is csak magadnak szántad. 
Régen részeg benned a józanész. 
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Érezted-e, hogy amikor becsaptak, 
összeomlott a rendítetlen hit? 
És a lelkednek irányuló attak 
a csalódások dzsungelébe vitt. 
Lehet, hogy te vagy megkopott, avítt, 
Lázadásod csak fékezett-merész. 
Lásd elveid már szanaszét szaladtak. 
Régen részeg benned a józanész. 

Elégedett vagy, hogyha kész a leltár, 
az életedből zárva egy szakasz. 
Felcímkézett bajokkal telt a szertár, 
bedobozolva számtalan panasz. 
Télben kiáltod, hogy: ez itt tavasz! 
Ám hangod most a végtelenbe vész. 
Nincs már olyan ki tetteidért helyt áll. 
Régen részeg benned a józanész. 

Ajánlás 

Herceg, ki annyit húztál már az íjon, 
illessen téged jóból annyi rész, 
amennyit érsz. (Írhatná akár Villon) 
Régen részeg benned a józanész. 

Ballada az öregség múló állapotáról 
Még emlékszel a duzzadó erőre, 
mely nap, mint nap a nő felé lökött. 
Lágy parfümillat gőzölgött belőle, 
és férjfotó a fotelágy mögött. 
Hány leányszív lett általad törött? 
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Agyad vezette lent az áramot. 
Az idő elszállt tar fejed fölött. 
Az öregség is múló állapot. 
Még emlékszel a rétek zöld füvére, 
hol focilázban égtek a szemek. 
Vad lábcsatáktól forrt a férfi vére, 
nagy gomolygásban utcák és terek 
tengója folyt. Ó, őrült emberek 
voltunk, túlnőve minden átlagot, 
s ma rágondolni néha sem merek: 
Az öregség is múló állapot. 
Még emlékszel a sok-sok dáridóra, 
a neved ott van pár kocsma falán. 
S ha megszólalt az álmos báli óra, 
lábad beindult magától, talán. 
Most csalódással telve a karám, 
válladra minden terhet rárakott, 
és konstatálod, nejed oldalán: 
Az öregség is múló állapot. 
Nagyúr! Hunyjam le békében szemem, 
vagy vágjanak le, mint egy állatot, 
bizonyság rá, hogy igazam legyen: 
Az öregség is múló állapot. 

Belső béke 

A belső béke nem külön sziget, 
de kikacsint a nyüzsgő holnapokra. 
Ő maga hit, így nem adhat hitet, 
csak virágzik, mint lelked rózsabokra. 
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A belső béke nem vív harcokat, 
párnakezével megsimítja arcod. 
És néhanapján meg-meglátogat, 
s megérzi azt, ha rossz vendégnek tartod. 

A belső béke szabadság-bilincs, 
olyan fogság, amelynek vége nincs. 
Erre vágytál gyerekként…akkor…hajdan. 

A belső béke szolgál csendesen, 
nem veszed észre sokszor még te sem. 
De ott lesz majd, ha megérzi, hogy baj van. 

Ki menni kíván… 
Barátomnak 

Sokan vannak e rettegő seregben, 
akiknek majdnem minden elveszett. 
Szeretnék látni életüket szebben, 
átlépve gondok, s bánatok felett. 

Őrlődnek némán, félelmükbe veszve, 
remélve, hogy tán szűnik a talány. 
Akiknek reggel kezdődik az este, 
s emberek közt is társuk a magány. 

Nem mindig volt így. Ám a boldog élet 
egyszerre elmúlt, emlékként kísért. 
És a biztonság gyorsan semmivé lett. 
Válasz már nincsen, csak a sok „miért?” 
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Én voltam rossz? Nem eléggé szerettem? 
Nem éreztem meg, hol van a helyem? 
Elhibáztam. Így lett ő ismeretlen. 
Bár visszajönne, hogy jóvá tegyem… 

Elbocsátó 

Ki menni kíván, barátom, ereszd el, 
ne markold azt, ki menekül. 
Ha ott marad, a lélektelen testtel, 
már ketten lesztek egyedül. 

Kilenc sor 
Pilinszky négy sorához 

„Alvó szegek a jéghideg homokban.” 
Ciánkék tó vizén álom-zöld ladik. 
Plüsstigris fekhelyén túl félrenyomottan, 
lelkemben, szunnyadva, háremhölgy lakik. 

„Plakátmagányban ázó éjjelek.” 
Ragasztószagú, puha nappalok. 
Horizontlétben tompán fénylenek 
hangjegy-szürkévé koptatott dalok. 

„Égve hagytad a folyosón a villanyt.” 
Szobám sötét, s a rongyszőnyeg mögül 
a papucsom a kórlapomra pillant. 
Vattacsomók a köldököm körül. 

„Ma ontják véremet.” 

84



Kis Pista 

Egy halandó az öröklétbe tart, 
a lelke fényes csillagok közt szárnyal, 
a testét itt egy botnak látszó tárggyal 
laposra verték. Ő békét akart, 

ám nem látta, hogy közeleg a part, 
hol megbocsátás, s örök béke várja. 
Gyermeke nincs, és nem gyászolja párja, 
üveges szemmel nézi a talajt. 

Nyomszakértők hada motoz a tájon, 
nem tehetnek neki olyat, mi fájjon. 
Merev, hideg, a fájdalomküszöb nulla. 

Bomló tetem. Nincs benne szégyenérzet, 
szomorúságot már akkor se érzett, 
mikor rámondták: ismeretlen hulla. 

Költői magyarázat egynémely dolgokról 
A Költészet Napján pontosan  

Eső után vizes fűbe harapni, 
Viharmozgású telivér lovak. 
Éhes embernek még egy esélyt adni, 
Gyümölcstől súlyos, nyögdécselő fák. 
Nem elvenni szegények asztaláról 
Utolsó szelet vékony kenyeret, 
Oktatni szép szót zsiványok között, 
És felnézni a rád zuhanó égre, 
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Magadtól venni el önnön magad, 
Elfogyni úgy, hogy senki sem kiált, 
Ez olyan erő, amelynek birtokában 
Élni érdemes.  
Hát ne vágj oly gyakran magadon eret. 
Meghalni csendben, szerényen is lehet. 

Ne emelj kezet… 
Ne emelj kezet soha arra, 
akinek jó tanácsát várod, 
akkor se, ha úgy fakad dalra, 
hogy abban benne van halálod. 
Nem biztos, hogy aki rosszat szól, 
eredendően gyűlöl téged, 
ballépéseid ellen harcol, 
barátod ő, nem ellenséged. 
Tán a legbőszebb hadonászó 
ki a vesztedet rég akarja, 
nem tudja, hozzád mi a jelszó, 
ölelne, mégis üt a karja. 

Ne emelj kezet soha arra… 

Népdal 
„Az írásaim népdalok, 
hiszem, a nép – még! - én vagyok!” 
(Idézet egy soha meg nem írt versemből) 

Elindulok hosszú útra, 
elkísér a babám csókja, 
amit búcsúzáskor adott, 
mielőtt végleg elhagyott. 
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Eltávozott messze tőlem, 
nem hallhat már hírt felőlem, 
én sem tudom, merre járhat, 
sok-sok útján e világnak. 

Elindulok hosszú útra, 
szívemet a bánat sújtja, 
elindulok, megkeresem, 
búcsúcsókja itt van velem. 

Nem állhatja utam semmi, 
hogyha utána kell menni, 
lelkem rétjén virág terem, 
iránytűje a szerelem. 

Megkeresem, megtalálom, 
ha az lesz is a halálom, 
érte semmitől se félek, 
mert nélküle nincsen élet. 

Elindulok hosszú útra, 
nem jövök tán soha vissza, 
Árva gulyám széjjelszéled, 
régi hazám, Isten véled! 

Omlás alatt 

Omlás alatt fekszik a testem, 
kifordult nyakkal, véresen. 
Légrobbanás okozta vesztem, 
kioltotta az életem. 
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Hiába vár otthon az asszony, 
s kékszürke arccal hét gyerek, 
szalad a hír, hogy gyászt fakasszon, 
nyitott szememre szén pereg. 

Őszi rondó 

Az erdő rozsdásbarna színt kapott, 
múlandóság zizeg a levelekben, 
egy öreg fáról madárcsapat rebben, 
a lombkorona didergő halott, 
s mint felsikoltó fájdalmas fagott, 
farkas üvölt, hangja robban a csendben. 
Az erdő rozsdásbarna színt kapott. 

Itt mókus fut, s két borz matat amott, 
róka oson, harcias szarka cserren, 
szarvasbikák feszülnek egymás ellen, 
az avar itt-ott már enyhén fagyott. 
Az erdő rozsdásbarna színt kapott. 
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Álfordítások 





Nicolas Verdun 
Ballada a balszerencse-fiáról 

Eléltem eddig. Minek magyarázzam 
néktek a túlélési technikát? 
Pukkasztott röhej, talpig méla gyászban, 
köptem arra, ki mellettem kiállt. 
Elkövettem a rám kimért hibát, 
tettem, aztán nem tettem, amit kellett, 
esetemben a királygőg kizárt, 
ne vegyétek el tőlem az anyamellet! 

Voltam tömegben rettenetes bátor, 
és szörnyen gyáva voltam egymagam. 
Nem láttam erdőt az eladott fától, 
a sértésekre sem volt sok szavam. 
Állampolgárként lettem hontalan, 
költöttem arra, amire nem tellett, 
elhittem azt, hogy ebben munka van, 
ne vegyétek el tőlem az anyamellet! 

Hallgattam én, bár szólni kellett volna, 
jobb a békesség – hazudtam nagyot. 
A sok hazugság. Ha most rám omolna, 
nem érném meg a boldog holnapot. 
Röhejeimben voltam meghatott, 
mikor dicsértek, hittem, mindamellett 
szolgáltam híven azt ki meglopott, 
ne vegyétek el tőlem az anyamellet! 
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Most már lefékez testemben a hormon, 
mely a borívók brancsába lökött, 
kevélységem is pianóban hordom, 
jól elvagyok a békések között. 
Rosszkedvem talpig jóba öltözött, 
és hűlő vérem nők után se kerget, 
hagyjatok békén hatvan év fölött, 
ne vegyétek el tőlem az anyamellet! 

Ajánlás: 

Herceg! A tétel némelykor hibás, 
s a lutrin néha balfácán is nyerhet. 
De legyen róla pecsétes írás: 
ne vegyétek el tőlem az anyamellet! 

Lyon, 1743. augusztus 20. 

Leonyid Zsdanov 
Menedék 

Te vagy jelenem óriási múltja, 
Égő fakereszt, golgotás hegyen. 
Kopott szívem még dobogva tanulja: 
Néked friss vérbe öltözött legyen! 

Terád libbenjen kegyelmesek leple, 
Talpad alá is terüljön selyem, 
S mint a tétova, megrészegült lepke, 
Röpködj fényedben, örökké velem. 

92



Szegjen kenyeret éhedre a jóság, 
Bontsa meséit hírré a valóság, 
Rakja fegyelmes egésszé az elme. 

És ha nem marad kincsed szinte semmi, 
Lyukas batyudból sincs már mit kivenni, 
Hozzád bújik majd szerelmed szerelme. 

Magnyitogorszk, 1827. szeptember 21. 

Jules Camus: 
Metamorfózis 

Társra vágyom, nem kell az ágyas! 
Meleg fészeknek ott a paplan, 
Elmegyek hát, hogy visszavárhass, 
Ne hidd, hogy szomjam olthatatlan. 

Erős hitem nem szolgál elvet, 
Hűséged más karjába kerget, 
Fürdöm fojtó hazugság-habban. 

Nyomomban ölni vágyó had van, 
Megannyi durvalelkű szerzet, 
Mocskomra újabb bűn a szappan, 
Cellámban kurtizán ölelget. 

Világom terme tiszta, tágas, 
Elbújok majd, hogy megtalálhass, 
Hideg folt leszek, fénylő Napban. 

Párizs, 2002. február 7. 
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Joe Armstrong 
Az emlékemet… 

Ha majd az én helyemre lépsz, 
az emlékemet kell megölnöd, 
s bizonyságul, hogy az a rész 
téged illet, megörökölnöd 
azt a vagyont, mely sohasem 
volt a tiéd, kell birtokolnod, 
miközben én meg odafent 
konstatálom, hogy nem vagy boldog, 
nem irigyellek, de a harc 
csak akkor szép, ha nyerni sarkall, 
és hogyha küzdeni akarsz, 
elmével, szóval, dallal, karddal, 
magadat kell legyőznöd, mindig, 
s nem szabad kevéssel beérned, 
a mindenségtől tán a sírig 
kell ontani tápláló mérged, 
kevés ide harag, s a félsz, 
hiába vágná belém körmöd. 
Ha majd az én helyemre lépsz, 
az emlékemet kell megölnöd! 

Phoenix, 1952, augusztus 4. 
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Gerard Reno 
Megérkezés 

Megérkezem, szemembe vág 
az ismerős, az édes itthon, 
kertillatos színes világ, 
megannyi féltve őrzött titkom. 

Az eperfa fülembe súg 
a szökőkút örömbe csobban, 
bölcsen, s mély hangon szól a kút, 
akárha gyermeki koromban. 

Visszajött hát a régi hős, 
a vár ura, malasztos szolga, 
nekem itt minden ismerős, 
a kővirág edénye csorba, 

a csónak melyen egykoron 
Denise-t csókoltam szenvedéllyel, 
s a kályha melyből rút korom 
csapott az égre néha éjjel, 

és a szoba, a baldachin, 
az ablakból néztem a kertet, 
merengve Sophie halmain, 
s ruháján, amely titkot rejtett, 

hogy ágyba dőljünk, mert a vágy 
hatalmát nyögte gyönge testünk, 
alattunk sikoltott az ágy, 
amikor szerelembe estünk. 
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Itt van minden. Az ágy, s szoba, 
megcsap sután ismerős illat, 
feküdnöm még sincsen hova, 
napfényes múlt, hiába hívlak, 

nem létezel, a képzeletnek  
ábrándja kísért élve, holtan, 
nem tudom már, hogy mért szeretlek, 
hisz itt vagyok, de itt se voltam. 

Lyon, 1865. április 18. 

Hriszto Dimitrov 
A vihar csendje 

A szél egy sűrű bokron megpihen, 
hárfája hull a fagy-szétmarta földre, 
halkan dúdolgat, mutatja milyen 
csendes a táj nélküle körbe-körbe. 
Porzik az út, egy négylovas batár 
zihálva kaptat fel a dombtetőre, 
körötte futkos két vadászagár, 
fénylik, csillog, az ebek barna szőre. 
A távolból a menny tompán dörög, 
olykor villám fut cikázva az égen,  
a vihar még csak épphogy sündörög, 
magára kapott hűvös köntösében. 

A táj nyugalmát nem borzolják gondok, 
szimatolnak gyanakvón a vakondok. 

Várna, 1927. június 3. 
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George Burton 
A Temze hídján 

A Temze hídján tejködök között 
botladozva járok, míg sanda árnyak 
rontanak rám -, mind ércbe öltözött  
hadfi -, nincs sanszom rá, hogy félreálljak. 

Szablyáik éle tompa fénybe vész, 
sakálseregként lassan körbeállnak. 
Közelben néhány részeg tengerész 
rikolt. Feszülnék én az emberárnak, 

de a Napnak kóbor sugara támad, 
mellém szegődik minden őselem. 
Nem szül anya sem ilyen bő csodákat, 
szerencse jelbe’ sose jő velem 

ily nagy kegyelme régi ősz atyáknak, 
csak az árnyaknak bősz kalandja hív. 
Kardjukkal lenge levegőbe vágnak 
s a Temze hídján megdobog a szív. 

London, 1897. szeptember 12. 

Frantisek Sabel 
Virrasztok majd 

Siralmasan, zokogva, könnyre törve 
tövisúton te is legyél velem. 
Hűsítsen lázon erdők, rétek zöldje, 
gyógyuljon kardtól vágyra nyílt sebem. 
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Szórj anyaföldet sárguló fekélyre, 
tereld elém a hegyek vadjait. 
Ne legyen az, ki szenvedésem félje, 
én padba ülnék, hogyha megtanít 
valaki arra, hogy kell elviselnem 
az áldozatot, amit én hozok. 
És erőt vesz majd testemen a szellem, 
mint fejemen a súlyos, jó borok. 

Virrasztok majd, száz éjszakákat ébren, 
hisz ha elalszom, nem lesz ébredésem. 

Prága, 1904. február 28. 

Alberto Pedersoli 
Láz-termek sarkaiban fogant remények 

Nem akkor nem voltam ott, amikor ott voltam, 
lázas borzalmak helyett vajúdva, 
a felkent apostolok balhitének tüzében. 
Nem akkor voltam ott, amikor nem voltam, 
elmenve egészen a Taormináig - tévelyegve -. 
Benned voltam ott, amikor hiányod rám tört, 
s hiába zokogtam hálaéneket hegypárnák tövén, 
mert megíratott a poklok bugyrában mindaz, 
mire felszisszenve tekintett vérágas szemem. 
S Te, Te, mindig csak Te - lószarszagú bordélyok 
testverítékes pamlagain bűnben gyötörve! - 
Te adtad meg magzatos lelkemnek a feloldozást. 

Ravenna, 1717. március 7. 
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Leltár menet közben 
Szonett-koszorúzta életem





1. 

Megszülettem. Ilyen mással is volt már. 
A szomszéd házán felrobbant egy bomba, 
utcánk végében, pont a cigánysornál, 
egy fiú megvert, tízéves koromba’. 

Anyám mindig a varrógépet nyúzta, 
apám alakját a vasgyár nyelte el, 
emlékem mégis gyönyörű, de kurta 
kérdéseimre a múltam nem felel. 

Fel-felrémlik gyerekkorom világa, 
ahogy lábam éles köveken iszkol, 
és a rendszer tiltó szava, hogy drága 

nekem a „tízötvenes” vízipisztoly. 
S válaszom, mely alázatos, hogy jól van. 
Miskolc gyomrában fulladoztam, porban. 

101



2. 

Miskolc gyomrában fulladoztam, porban, 
a Szinva vizét megszínezte a vas. 
Mindszent felől - hová templomba szoktam 
járni - ráköszönt utcánkra az Avas. 

Apámmal gyakran gombásztunk a Bükkben, 
s Tapolcára a Hejő mellett gyalog 
mentem fürödni, árokpartra ültem, 
néztem a vizet, merre andalog. 

A piros kövű iskolába járva, 
a tejcsarnok előtt haladtam el, 
ahol koptatott macskakő a járda 

(tán még megvan a talpam nyomta jel). 
Terveimbe a jövő beleszólt már. 
Szentélyemben Budapest lett az oltár. 
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3. 

Szentélyemben Budapest lett az oltár, 
és felköltöztünk ötvenhét nyarán. 
Így lettem szürke fővárosi polgár, 
lelkes, de kissé vidéki talán. 

És makukát mondtam a szotyolára, 
meg sinkóztam a pocsolyák jegén. 
A roller skíróként lökődött számra, 
sírtam sokat, nem így képzeltem én. 

Találtam itt is aztán sok barátot, 
beszippantott a lüktető tömeg. 
Már a nyüzsgés egyre kevésbé bántott, 

s az életem e massza szabta meg. 
Eljutottam oda - viszonylag gyorsan, 
ahol mozgalmi nótákat daloltam. 
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4. 

Ahol mozgalmi nótákat daloltam, 
a klubban volt, sosem felejtem el. 
Fiúk, lányok marxista csatasorban 
csupa tettvágytól duzzadó kebel. 

Láttam: a lét hogyan hat a tudatra, 
és a tudat a létre visszahat. 
Minden porcikánk vélünk azt tudatta, 
mi régen tilos volt, ma már szabad. 

Kitermelődött belőlünk a hérosz, 
és a rendszer a hónunk alá nyúlt. 
Hitünkké vált a hősi Venceremos, 

talpunk alatt sírt, vergődött a múlt. 
S a mozgalomba magam beleásva, 
itt akadt rá sorsom hűséges társra. 
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5. 

Itt akadt rá sorsom hűséges társra, 
kivel - szegényen - könnyebbé vált e lét. 
Mentsváramon szerelme lett a bástya, 
belém égette kegyelme hűs jelét. 

Szövetkeztünk: életre, szépre, jóra. 
Aztán testében új világot hordott. 
Nevelgettük felnőtté, védve, óvva, 
a kettőnkből kinőtt áldott utódot. 

Faragtam néhány rímet önfeledten, 
pár költeményt, ám felelősség nélkül. 
De bennük egyre boldogabb lehettem, 

majd meglegyintett a költészet, végül. 
Már elhittem, tán költő leszek mégis, 
és kiömlött zugából a poézis.  
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6. 

És kiömlött zugából a poézis. 
Mikor halandó vágyott vágyat kerget, 
ám az eredmény olykor csúf, meg szép is, 
megszültem néhány ma is vállalt verset. 

Novellára, drámára vetemedtem, 
kövér hittel, hogy Parnasszusra hágok. 
Magamban sajnos nem érhettem tetten 
hogy ellenem szól néhány, vagy tán száz ok. 

Nem küldtem írást semmiféle lapnak, 
és szerkesztőket sosem ostromoltam. 
Azt gondoltam, ha nem kérek is, adnak, 

de hogyha nem, nos, talán az is jól van. 
Így meg nem értett holt költővé válva, 
hát belezuhantam egy más világba. 
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7. 

Hát belezuhantam egy más világba, 
csámcsogva rágott, bendőjébe nyelt be. 
Hagytam magam formázni, gyúrni, hátha 
fegyelmezetten győzök majd e jelbe’. 

Eljátszottam, hogy benőtt fejem lágya, 
hát megmutatták, merre van az arra. 
Fontossá vált a munkaerő ára, 
aztán magamtól elindultam balra. 

Sokat tanultam nálam bölcsebbektől: 
nem tápláló, hogy holnapból zabálj ma! 
S ha elhiszed, hogy minden tétel megdől, 

ne botolj bele mindig új szabályba. 
Bár sok kísértés tépdesett, de mégis, 
hellyel-közzel normális lettem én is. 
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8. 

Hellyel-közzel normális lettem én is. 
Fix fizetés és nyolcórai munka. 
Szűk bűvkörömben Trabant volt a fétis, 
és csak ritkán ment fel bennem a pumpa. 

Eljött a perc, mikor papírra vágytam, 
ahol osztották, beálltam a sorba. 
Lediplomáztam - voltunk így egy páran -, 
s nem szólt senki, hogy jól el vagyunk nyomva. 

Szolidan, szépen, gyarapodva néha 
(banktörlesztések nem sodortak perbe) 
- írónak tán nem évszázados téma - 

jogot kaptunk egy kispesti panelre.  
E lakásom a víkendházam, s telkem. 
A hosszú úton barátokra leltem. 
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9. 

A hosszú úton barátokra leltem, 
szürkült utamon ők lettek a fáklya. 
Általuk tágult végtelenre lelkem, 
- nem érti ezt, akinek nincs barátja! - 

nem voltunk mindig párban, sülve-főve, 
elváltunk, aztán találkoztunk itt-ott. 
Öröm-dumát nem terveztünk előre, 
de őriztük a szívünkbe zárt titkot. 

Jaj milyen kár, hogy halottaim egyre 
többen közülük - múltba fúló árnyak. 
Összefogott mind, hogy kedvemet szegje. 

(Vélük pörölni, sírjaikhoz járjak?) 
Élők, holtak. Terített asztal mellett, 
együtt írtuk, amit szerintünk kellett. 

109



10. 

Együtt írtuk, amit szerintünk kellett, 
az éjszakákat pedig átbeszéltük. 
Összetákoltunk százezernyi tervet 
- ma is fejemben zsong megannyi érvük -. 

Hány cikkbe öltem buzgó szenvedélyem, 
tollam hány kiló papírt lőtt halomra? 
Mennyi hibára mondtam azt, hogy éljen, 
s volt-e olyan, hogy bevette a gyomra 

valakinek, mikor vonalas voltam, 
ólmos szavakkal szolgálva a pártot? 
Na és vajon az a pár ember hol van, 

aki viszont az én szívemnek ártott? 
Szeretteimre bíztam rá a lelkem. 
Velük pohárral sokszor ünnepeltem. 
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11. 

Velük pohárral sokszor ünnepeltem, 
hétköznapokon, borozókba mászva. 
Megeredt, aztán akadozott nyelvem, 
koccintottam a nagy találkozásra. 

Négy-öt estét röhögve átmulattam, 
folyt a szöveg, fogyott hegyeink nedve. 
És ismételtem, egymás után, gyakran 
mámor-ködök ölébe temetkezve. 

Füstös ivók szagától átitatva, 
ruhámba markolt lelkem minden piszka. 
Kikászálódtam mégiscsak a Napra, 

állva a fényben így maradtam tiszta. 
A cimborák, mint arcomon hűs permet, 
emlékük bennem édes mézet perget.  
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12. 

Emlékük bennem édes mézet perget, 
de elmúltát egy porcikám se bánja  
a hős időknek. Ilyen furcsa szerzet 
némely ember, ha rálehel a bánya. 

Gigászi harc, elemek ellenében, 
igényt jelezni félmaroknyi ércre. 
Munkahelyedtől messze van az éden, 
ha ott melózol, ahová nem férsz be. 

Nem érzi az, ki még sohase volt ott, 
milyen nehéz a föld alatt az élet. 
Írhattam róluk számos szép riportot, 

tölthettem vélük sok-sok boldog évet. 
Kaptam tőlük, ám ők mit kaptak tőlem? 
Visszarévedni van reményem bőven. 
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13. 

Visszarévedni van reményem bőven. 
Szoba-tudósként kutattam csak sarkot, 
plüss-fóka, s pingvin futottak előlem, 
kicsiben óriás az ember, ha alkot. 

Alakulhatott volna úgy a sorsom, 
hogy a hajszában nem maradok alul. 
Ezt a hitet mint koloncot úgy hordom, 
de emlékmorzsám mind abroszomra hull. 

Földi javakat, igaz, nem szereztem, 
a vágyam néha mégis égig föllő. 
Hajszás napom, ám nyugalmas az estem, 

s egyre ritkábban savanyú a szőlő.  
Előfordul, hogy verset kérnek tőlem, 
az is lehet, hogy költő vált belőlem. 
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14. 

Az is lehet, hogy költő vált belőlem, 
néha a kövön vetett-mag is kikel. 
Talán késve és zaklatott időben 
játszik velem a régen vágyott siker. 

Nem kényszerít senki, hogy visszanézzek 
múltamra melyben volt jó-néhány kanyar. 
Vállalt bűnök, tagadott büszkeségek, 
kiáltott csendek és szervezett zavar. 

Helyemre vágyom ebben a hazában, 
szeretem őt, tán ő is kedvel engem. 
Sokan vannak, kik fényesebbek nálam, 

de ott vagyok én is az ütközetben. 
Idézzük fel, hogy kezdődött e zsoltár: 
„Megszülettem. Ilyen mással is volt már.” 
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MEGSZÜLETTEM. ILYEN MÁSSAL IS VOLT MÁR. 
MISKOLC GYOMRÁBAN FULLADOZTAM, PORBAN. 
SZENTÉLYEMBEN BUDAPEST LETT AZ OLTÁR, 
AHOL MOZGALMI NÓTÁKAT DALOLTAM. 

ITT AKADT RÁ SORSOM HŰSÉGES TÁRSRA 
ÉS KIÖMLÖTT ZUGÁBÓL A POÉZIS. 
HÁT BELEZUHANTAM EGY MÁS VILÁGBA. 
HELLYEL-KÖZZEL NORMÁLIS LETTEM ÉN IS. 

A HOSSZÚ ÚTON BARÁTOKRA LELTEM, 
EGYÜTT ÍRTUK, AMIT SZERINTÜNK KELLETT. 
VELÜK, POHÁRRAL SOKSZOR ÜNNEPELTEM, 

EMLÉKÜK BENNEM ÉDES MÉZET PERGET. 
VISSZARÉVEDNI VAN REMÉNYEM BŐVEN, 
AZ IS LEHET, HOGY KÖLTŐ VÁLT BELŐLEM. 
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