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I.

Magamnak 
megbocsátok 

„Amikor már nem kéri töle senki,
akkor mutatja meg az ember önmagát.”
        
        

Dobai P.: 1964 – Sziget.
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A költő imája
Uram! Nem tudom, áldás vagy átok,
Szavakból építek magamnak világot.
Lásd, a fonalvég most is kezemben,
felsorakoznak példás rendben
a gombolyítandó gondolatsorok,
puha selyemszálak, csípős ostorok
bíztatnak, becéznek, gyötörnek engem,
magamról szólnak, saját nevemben.
Szavaim szülöm, ártatlan újszülöttek
akaratlanul, ők, akik világra jöttek,
szégyenletükben földig a porban,
összebujt birkák a szűk akolban,
nekem mégis a legkedvesebbek,
bár vérem szívják, csalnak, kinevetnek.

Uram! Engedd, hogy valóra váljon
fájdalommal szült én-világom,
engedd, hogy létét hinni kezdjem,
és ismerjen meg végre engem...
Mélység, magasság, por és lélek,
hiszem, itt bennem összeférnek.
Te akarod, Te állsz mellettem,
ösvényem ez, amit kerestem,
bár magam vívom meg a harcot,
buktatóit, minden kudarcot.
Te mesterem és büntetőm vagy
amíg időm majd csendben elhagy...
Uram! Nem tudom, áldás, vagy átok?
Feloldozlak, s magamnak megbocsátok!
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Verseim

Ami felsejlik 
csönd-magamban
kitárulkozó
pillanatban,
megformázható 
félszavakban
talál utat a 
gondolatban.

Génemben őrzött 
ősi kényszer,
lelkembe épült 
fura ékszer:
nem a jövőnek,
a perceknek mérem
nyíltan bevallott 
szenvedélyem.

Hiába

Hiába hordják számolatlanul
a pergő évek agytekervényed
rejtett zugába megéléseid,
s telik a gondolat utánfutója,
lépsz, szólsz vagy akarsz,
hiába integrált a kép,
futóhomok vagy, gyatra másolat,
végtelentől lopott véges változat,
istenkísértés porba írt szavad,
lázongó sárdarab, elvetélt agyag,
ha szikra nincs, hiába,
ha nem lobban fel tőle a máglya,
s nem üdvözül az ember,
mit ér az áldozat?
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Írjak-e

Írjak-e verset, és vajon kinek?
Kósza lelkem vajh’ ki érti meg?
Betűket olvas, forgat könyvlapot,
s nem észleli, a szavakban én 
vagyok, huncut kobold a sorok 
között, máskor bohócnak öltözök,
kaméleonná változok magam,
sorról sorra, az arcom számtalan.

Lényegtelenbe rejtek lényegest,
a pillanatba biztos véglegest,
magányom ott reked a szóban,
képzelgem a sosem volt valóban,
álmot mesélek, s tiszta igazat,
foglyot oldok, hol én vagyok a rab,
vak tükör mutatja az üres jelent,
kinti létemet sejtem idebent.

És hangomat, e csönd-puha zenét
disszonánssal zúzom egyre szét.
Hiába minden zűrös hangzavar,
ha versem néma, tátog, mint a hal,
play back hős szól, play back mozdulat 
csörgedez harsányan a sorok alatt,
ha nem érzed azt, kedves olvasó,
elsodor, mint a megáradt folyó.

Hogy éltem itt

Ős kényszeremtől mételyezve
– időmből másra sem telik –
űznek a rímek, reggel, este,
kérik a tegnap dalait.

Menekülnék, de mindhiába,
előttem sziklák, hegyek,
az út élő húsomba vágna,
kerülgetném, de nem lehet.

Amit mondanék mondhatatlan,
s amit még mondani merek,
elhagy a költöző madarakkal, 

– hogy éltem itt – ha elmegyek.
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Az írás, ha szenvedély

A betű szerelme s a zizzenő fehér papírlapé
kéretlen szenvedély. Felemel, megaláz:
Lehetek tudás, kétely, drogfüggő kusza láz,
kényszercselekvő, szóhalmaz, megfeszített,
lehetek hajszolt bűnöző, s a kézre kerített…
Tudati lényemben szabad az akarat, hatalom,
a képzelt világ, s ami felötlik bennem

– néha statisztalét, körülhatárolt szerepben, 
bohóc a színdarabban, kötéltáncos, mágus,
ki varázsdobozát nyitja –, véremmel fizetem 
örömöm vissza, tartalék könnyem mind elissza 
ez az önpusztító, mocskos szenvedély, 
hatalmában tart, körülkerít, bemarja kőkemény  
sorsvonalát összeszorított tenyerembe, 
széthordja nyirokereim rendszerén bujavirágú 
vétkem roncsait… Örömforrás, s hogy  el is
hiszem, átvág, kigúnyol, megszégyenít.

Ihlet

Viharfelhő támad ily hirtelen,
ahogy bennem kél a kényszer,
elém zúdítja rejtett álmaim,
ritmusba, rímbe fészkel,
s én fogadom megilletődve,
be sem jelentett váratlan vendég.

Zavarral küzdök, eléje mennék,
de itt dörömböl legbelül,
hozzám lép kéretlenül,
ajtóstól robban a házba 
az asztalfőre ül,
alázatomat, hitemet várja.

Élnie kell a tudatnak bennem,
kegyes ma hozzám,
megértő szívvel, türelemmel
teljességemet akarja hallani,
pőrére vetkőztet… Istenem!
Titkaim neki kell így bevallani,
az idegennek, bár alig ismerem!
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Míg gyötör, kínoz, simogat kéjjel, 
a kényszerűből nyugalom terem:
Úszom az időben, sebes ár sodor,
a parton szétszórt, gazdátlan szavak,
színek, hangulat villonganak,
s mennyi gazdag gondolatcsokor…

Enyém ma Ő, a Kényszerkábulat! 
Aggatja rám ritmusból, rímből
szivárványszínű új ruháimat,  
s én félek, eltűnik, nem marad.
Könyörgök hát, könyörgök,
hallgasson meg az ég: Ne hagyjon 
engem el! Ne hagyjon el! Ne még! 

A költészet előjoga

A költészet előjoga, láttassa azt,
amiért a lélek felparázslik...

Versemben aranyló ősz tanyázik,
birsalmaillat,  
szálkásan fürtös nyírfák 
sárguló lombja,
elmúlásuk tornyosul halomra,
s tapasztalásom is 
őszre ért be:

Vagyok folyton változó
az „Egyetlen Én”-be,’
sárgult falevél a sár fölött,
szélcsendes alkonyok, 
szelek pergőtüzében lebegek,
beleszitál a köd, s eltűnök 
a létezés avartengerében.
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Legalább az eszme

Az ember konok, megrögzött fogoly,
börtönbe magát önként juttatja itt,
naponta kattan a létezés bilincse,
ha nincs hozzá kulcs, ami távlatokra nyit.

Ki a hatalom rabja, nem lát messze s mást,
lehet tavasz, vagy színes ősz igéz,
oltárt emel, fejét alázat hajtja
aranyborja elé, míg pénzbe túr a kéz.

Szívén a lánc, magát boldognak véli
ki szeretve félt, s féltve szerelmet éltet,
virágot, illatot vigyázhat napestig,
selyemszálon hord tűnő lepkelétet.

Ismeretlen vonzza bűvkörébe 
a tudás foglyát, s ő dús reményben rajtol, 
mint megszállott szór méretlen időt, 
míg semmiségből semmiséget sajtol.

Van ki sorsát a hit kezébe rakja,
lelke virágzó, gondozott növény,
jó kertész, hitéért magát megtagadja,
a szűzi tisztaság ábrándjának él.

Az ember végül megrögzött fogoly,
magából kitépve gyökere szakad;
mint polip szorítja sorsunkat a kor,
legalább az eszme, s a cél legyen szabad. 
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Dallamok élnek 
a nyelvben

*

A tegnapi vers mára idegen,
ha szembenézel önmagaddal.
Fakult lett, kifúlt a régi ötlet,
a kelleténél sokkalta többet
adtál magadból cserébe érte. 
Ma emiatt gyötör a szégyen.

*

Dallamok élnek a nyelvben, 
rálelsz, ha érzed a taktust,
van metronóm, hangszer,
kotta, van régi zenetanár.
Kint márciusi tél, szél kavar 
az utakon porhólabirintust, 
dühöng  miatta a fél világ, 
idebent Vivaldi nyárdala vár.

*

II.

Istenkeresés
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Istenkeresés

Keresem Őt,
de nincs határa
fenségben, fényben,
éjszakában.
Hittem, de hitem
ércfalába
mását hiába
véstem,
fantomkép lett,
amit megidéztem.

 



20 21

Istenkeresés

Keresem Őt,
de nincs határa
fenségben, fényben,
éjszakában.
Hittem, de hitem
ércfalába
mását hiába
véstem,
fantomkép lett,
amit megidéztem.

 



22 23

Amíg

Visszafelé tekinteni
nekem már könnyebb,
mint előre, 
a zuhanás szabadesése
vállára vesz,
nincs szükségem evezőre,
a felhajtóerőre
hagyatkozom 
parttalan folyómon, 
s a megélt időmbe
kapaszkodom,
amíg a víz 
magából kivet.

Ha elveszítelek…

Uram!

Az időd meglopom, eltékozlom
csak én,
kurtítom perceim, a kétkedés
enyém.

Tagadlak, követlek, nem vagy és
létezel…
Ha elveszítelek, magam veszítem 
véled el.
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III.

Te–Én 
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Szerelem

Ami az istenképletekben,
évezredes történetekben,
egyszeregyben, integrálban,
abszolútban, relativitásban,
a tagadásban, szűz terveimben, 
ahová évim szárnya libben,
a jövendőben, a kételyekben
felgyülemlő kérdőjelekben,
ami, ha kutatom, bennem épül,
kis részletek a tört egészből
a létezés ősrítusában,
tudatos-voltom himnuszában,
fogadkozásban, esküvésben,
ahogy a kérdésfeltevésben, 
pogány elvű dialektikámban,
fényhullámban, elektronikában,

– mondják –, az mind, mind Őt 
dicséri a halhatatlan Örök Erőt, 
a lakott Föl is, és a lakhatatlan.

Küzdök, a dogmát, ha elfogadom,
volt elveimet mind feladom,
s a Kételyt ma Hitre cserélem,
Érted teszem meg, cserében…
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Sarki fény

Közeledben lettem tétova,
erényöve a meg sem szült egeknek,
napfoltok vibráló mágnes-vihara
tart kényszerpályán, bárhogy is szeretlek.

Lehullok, aztán a végtelen
csillagközi tér éjjele jégbe zár…
Sarki Fény leszek, fel-felbukkanó
kékeszöld felhő, visszavert napsugár.

Az elmélet gyakorlata

Lettél ismerős idegenség!
Helyét keresi bennem a léted,
hogy én legyek Te, az a Másik,
magamba zárva alkonytól pirkadásig
a rezgést, a fényt, a szót, ami vagy,
bennem ismered meg igazán magad

ahogy megítélsz, s ahogy megítéllek.
Átlényegülni késztet a lényed!
Ki leszek? S Te ki? Hittel értelemmel
lélek vagy, érző, tele rejtelemmel.
Egy Másik világ – a magadtól szabad –
kell, hogy a Másban ismerd meg magad!

Helyet kereshet nálam a léted,
lényegem ízét, titkát, ha érted
s én, aki benned magamat hiszem,
mert akarom, magammal viszem 
a hitet, hogy bennem magad látod,
valós lényedet bennem találod.

Én-Te leszel már és Te-Én leszek!
Léted, ha mégis visszaveszed,
volt önmagad vissza hiába várod,
rezgéseid atommezeje nem szabad,
sokkal szegényebb, sokkal gazdagabb
lényegünkből, ami majd megmarad.
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Kék reggel

Pezsgett a fény
az éj korom porán,
friss harmatvízben 
tisztára mosdott.

Avarban őznyom 
kis tóra nyílt egén
szellő font csipkés
illatokból fodrot.

Bennünk az ébredő,
nyújtózó falombok
kékmadár-szárnya
új reményt bontott.

Jóslat
B. T. költőnek.

Évek jönnek, barázdát szántanak 
homlokodra,
ráncokkal tarkított istenképet, új színnel 
festik át a léted,
lelki tükrödben kutatva alig ismersz
majd önmagadra.

Fontolgatva, ha jónak véled, s újra járnád
lépteid nyomát,
más léptek elhagyott nyoma lépten-nyomon  
nyomodba lép,
nem tudsz dönteni, merre lépj tovább, 
melyik a tiéd.

Porig éghetsz a Jövő hevében, csonttá dermedsz
a Múlt kezében,
kutatva, a benned létező mágikus erő mit jelent,
ha nem találod
egy  szenvedélyben: – kenyérben, hitben, létben –
az élhető Jelent.
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Kényszerű 
 

Elodáznánk a hihetetlent,
foszladozó múltunkban
vergődő részleges halált, 
hogy eztán mi, „idegenek”
messziről, a köznapi közöny
semleges mezébe bújva,
a semmi-várás küszöbén,
a röptükben elkapott szavak
kimeredt hangzavarában,
ködbe simuló sziluettjeink
káprázatában, idézzük mézízű
ínyeink érintését a kísértés
áthághatatlan mélysége 
felett, testünk bénultságát
imitált ölelésbe takarjuk,  
indulatunk hullámverését
kézfogásba, s a kényszerű 
bocsánatkérést a ki nem 
mondott szavak üzenetébe...

Kitépett 
naplólap-töredék

---------------------------------------------

A Férfi telefonon:

– A könyvei elkészültek, lehetne jönni értük,
holnap év vége, ünnep lesz, s rovancs...

---------------------------------------------

Azon az estén 
 
A Férfi:

– Jöjjön, csak, jöjjön, kérem! 

Belépnek.

/falon az Utolsó Vacsora képe,
térparaván, könyvhalmaz, fél kiló narancs/
az ajtót gondosan félig nyitva hagyja.

A Férfi:

– A munkadíj, ahogyan megbeszéltük, annyi jár érte!
  Darabszám is a megállapodás szerinti. Van, aki 
  nyerészkedne rajta…
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A Nő:

– Az a férfi?
– Ő? Nem…A fotóimat akarta…

A Férfi:

– Igen. Van, aki meggondja magát. 
  Félkész volt, és mégis visszakérte… 

– Na, ez mind Öné, s még egy, a ráadás…

A Nő:

– Az életem? Miért? Szeretnék biztosabb jövőt…

A Férfi:

– Egy perc… A postát hadd nézhessem át…
– Meg kell öntöznöm a virágot szabadság előtt…

A Nő:

– Átgondolom. Talán jövőre, addig van idő…

A Férfi:

– Átírni ütősre! Ahol a főalak… ha ő maga a hős…

A Nő:

– Nem! Nem tudom, meghatározó az anyagi erő…

A Férfi:

– A közönség? Az író, lesz ott és néhány ismerőse.
  Kényszerből vállaltam én is egy időre…

A Nő:

– Nem… Érdemben senki… Senki nem segít…

A Férfi:

– A kulcs… Megvan, na, végre! Menjen, kérem előre!

Epilógus:

– Lakatra zárja láncait… /akkor, és most is, mint régen…/

***
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Szeretni vélem 
jössz-e még

    
Margarétás a nyári rét,
hanyatt fürkészem tengerét
az égnek.

Emlékszel, mikor vállamat
beárnyékoló lomb alatt
kis fények

játszottak bújócskát és fű
takart, deréknyi, dús ölű…
S a vége?

Elhallgatnám, de ez a kép…
Szeretni vélem jössz-e még
a rétre?

IV.

És mostanában…
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Évad, 2007…?

Már csak a közhelynélküliség,
a közgonddal küzdő szimpatizánsok
forgatókönyve,
a szó fűszeres felpezsdülése,
a másként rendezett űrbéli szín
hozhat a télvégi
eltunyulásban tisztuló képet,
függöny előtt jobb rivaldafényt,
s a végtelenül eltúlzott 
önmonológok végére pontot.

Hány téglajegy, krajcár, s hány obulus
halmozódik tömörítve 
Petúr panaszával föl a tetőkig?
Hol van a hit, és hol az alázat,
mely szószékről, hol hangzik el 
megkövetésed, 
s mely színdarabokban illik a főhajtást
még gyakorolni
jó mélyre hajolva – Kishaza – előtted?
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Rómát citálni
    

Lásd! Elhiszem, ez így lehet igaz,
ma versbe rejtezik a honderű,
Rómát citálni könnyű, s egyszerű,
jambusba szónokolni kész vigasz.
Az éjsötétben, mintha égi fény,
tört nimbuszunkon óva átvezet,
leírni, s hinni szinte élvezet,
de hol marad a büszke nagyregény?
E szép szonett, hát jobb, ha nem henyél,
mint penge vágjon, ismerős a cél:
szavam fegyver, ha harcol és tanít!
Lásd! Én hiszem az ősök dallamát,

és téved az, ki más dalt adna át,
elvesztegetve múltunk fényeit.

Ím, a tanulság 

    
A korszak a rendet irtandó gyomként rég lekaszálta,
visszafelé sem vezet már ösvény, nemhogy előre,
lenn az agorán démonok ülnek, terjed az átok,
bolydul a plebsz, lásd, járvány a némák bősz jelbeszéde.
Fórumon kívül, s bévül is zajlik a megszokott élet,
kardcsörtetéssel csatakiáltás zúdul a csöndre.
Józan ki tűri? Gyáva, vagy lusta? Talán csak dőre?

Gyakrabban kéne gyújtani fényt az éji sötétre!

Jó eleink, lásd, tették a dolgot, erkölccsel, ésszel,
s termett gyümölcse ifj únak, vénnek a nap örömére,
költők, és jósok jövendölését tűrte a cézár. 
Ámde mily sors ez! Rómát virágban rágta el végül 
mégis a féreg… Ím, a tanulság, elvem idézem:
Aesculapius hírnevét ápold nappali fényben,
éjszaka Éroszod oltárán izzítson isteni láng!

40
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Megszerzett jogod

Beláthatod, e megromlott világ
húsodba vág, agyadra ül,
kényszerű
igába hajt, 

szabályokkal cölöpölt 
kordonon belül kerget előre.

Te más vagy,
önálló, szabad,
ellenfényre lázadó szavad 
hevül, 

s hogy szólj, kiálthass emberül, 
megszerzett jogod marad!

Alulnézetből
  

Emberségedet gombolod magadra
elzárni a világ bűnét, zaját,
gondod, mielőtt lázadó szóra ragadna,
háromig számolsz, hogy kibírd tovább.

Igazad jogát nyirbálod, s cserébe
kényszerű igába hajtod fejed,
falánk napoknak hogy jusson ebédre,
ágyad ne nyíljon a csillagos égre,
várod, becsülnek majd az emberek.

Mire jutottál? Naplopók, kóklerek,
törtető, kétes egzisztenciák
néznek át rajtad – vérzel, mint a seb–,
s még tőled várnak el penitenciát?*

*penitencia= bűnbánat, vezeklés
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Szocio…
  

Vetkőzi díszeit, fakul a város,
málló festék a viharvert falon,
összegyűlt szemét, széttördelt padok,
hideg–szürkére bambult tartalom
virít elő a kopott graffitin:

„sztár árút kínálnak szinte semmiért”
s egy hirdetés, ami mellbe vág, bizony:

„kutyáknak fenntartott díszes sétatér”.

Hiába ősz, ki ebben érdekelt
visszatér most, s új erőkre lelt:
bőrét árulja napra, nap a kurva,
gyors kegyért kimért örömre gyúlna,
(csípőtől alig)…, megtűrt szabadon,
hiába ármány, tiltás, hatalom,
kegyes halál sújt, szorgos borzalom. 

Dúl édes élet a csent perceken,
rozoga vaságyon, luxusszegleten,
ha jól megy a bolt, van pia, kenyér,
(van, hogy a pénz az élettel felér)
asztalhoz gyűlnek stricik, koldusok,
kisimulnak az összegyűrt napok,
mert ünnep az, ha messze még a tél…
S a Nagy Kukába mindez belefér!

Uralkodunk
Nagy Lajos születésének 

125. évfordulójára

Városszéli láz, hóbortos évszakok,
félelem szorongat, üres a kosár,
alázatos, kit még a munka vár;
ököljog ítél, s az ütök-kapok.

Üres eszmefoszlány, filléres a cél,
kenyeret csen a tegnap meglopott,
a nyírt öleb, hol tűrt nyomot hagyott, 
a flaszteren: az élet kőkemény.

Vén Európa kitárja kapuit,
toprongyos létünkkel újra befogad,
szökdécselünk, mint jussért a veréb,

uralkodunk, és szövünk álmokat,
hogy: „jőni kell, még jőni fog”, ha még…
Költő! Ki lesz, ki erről számot ad?
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Uralkodunk
Nagy Lajos születésének 

125. évfordulójára

Városszéli láz, hóbortos évszakok,
félelem szorongat, üres a kosár,
alázatos, kit még a munka vár;
ököljog ítél, s az ütök-kapok.
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Költő! Ki lesz, ki erről számot ad?
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Élmény a moziban
  

Barát? Á, dehogy!
Ügyeskedés a zavaros időbe’,
törekszik fölfelé
nyomul előre.

Feltárja bizalmas titkát,
a „kincseit” 
botlásaid reménye
élteti,
adu-ásza  vagy, 
oltalom,
otthagy, ha nem jut vajra, kenyérre,
s nagyobb fogásra nyílik alkalom.

Dögszagú film, átélni borzalom.
rohanni kell a ruhatárba
kijutni innen mielébb…

Ezért, hogy óvd magad,
kételyek bástyája nő köréd,
falak, s megint falak.

Aki élni fél…

Mire ébred, akit nem keres a cél,
nincs akarat a hátsó farzsebébe’,
hogy néz a nap szemébe reggel,
akit nem hajt tettek felé a vére?

Kerengő csónak az örvény púpjain,
önkéntes rab az élet romterén,  
puhány, a sors ide-oda rúgja,
kenyérből neki a legkisebb karéj.

Mért jön hát a nap? Napra nap csupán?
Fennakadni az eső homlokán,
s mélybe zuhanni, ha elér az éj?
Szolgalelkű ember, aki élni fél…
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József Attilához
  

Velem vagy újra itt, nem kérdezném, miért is,
könnyű a délután, fölém derül az ég is,
friss nyírfaágakon árnyéka, csöndje lebben,
tavaszi selymes ár, ahogy még soha szebben.
Egy vén rigó fütyül, jó karmesterhez illik,
a kórus válaszol, lelkem lelkedre nyílik.
Zenél a rím szavakban, fecseg a dallamon,
ma rólad szól, s ma nékem, nem űzöm el, hagyom.
Eljöttél, víg a ház, fényre nyit az ablakom,
veretes bibliám, verseid olvasom.
Mormolják, s hallgatom, az ismerős sorok
a holnapot, a rendet, ahogy te gondolod.
Gyárudvaron, ha kószálsz, s elér az alkonyat,
veled lázong az éj, a sínre zárt vonat.
Érzem, nem könnyeden lépsz át a könnyeden,
szivárványcsöppjein a bánat  visszanéz,
szerelemeid ölelni mégis lendül a kéz...
Lélekbúvárod én, engedd meg, hadd legyek,
ha kérdenek majd rólad, tudjam az éneked,
mert korhadó a sors, varázsa nincs mesénknek,
mint összetört cserép, üres és torz az élet,
dühödtebb lett a kor, tompább az érzelem,
a régi gazdag kertben ma bojtorján terem.

Drogvilág

Mámorba züllöttnek
ki árul kegyelmet?
Önkezű halálhoz
ki ácsol keresztet?
Ki cseppent undorral
a nyáktalan szájba
pálinkát, kevertet? 

Ki józanít halálra?

Ki rejti gyolcsba
a felfakadt testet?
Haldokló ajkakon
az utolsó percet,
ki bírja szóra?

Ki fejti meg a lét esélyét?

Tévelygő lábnyomot
ki gyűjt halomra?
Ki vezet vissza 
az elhagyott nyomra?
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Mementó

Valaha gyárak, szorgos gépterek…
temetetlen holtak élnek itt veled,
csupa mementó, rom-csönd a táj is,
meg sem döbbent a kép, olyan banális.

Derékig gaz, láp, sihta-temető,
vascsontváz, amputált ezer-agyvelő;
ez itt a félbetört mozdulat maga,
kenyér, jövő, lét, felkoncolt temploma.

Meg kell majd állnod fejet hajtani,
emlékeidből, ha fűt még valami
gondolatnyi csönd, megtartó erő

– halottak napján –, magányos hírvivő…

Ez ma a tét !

Tömény hiányok,
s az embervilágú
fényrepülés közt
vakbuzgón
rést tapogatva,
már idelátszik: 

teher a régi humánum,
az erkölcsi szózatok
ünnepi éve lejárt.
Más gonddal henceg,
más jóért retteg,
csődkalodában
szenved a világ.

Interaktív légy,
ilyen a módi,
e divatos eszmék
tér-idején. 
Közös gubancunk
megkerülése vétek, 
zsebünkre játszik,
rulettezik az Élet….
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(Ráadásképen 
sárviadal dúl,
full változatban)

Mélyre zuhanhat
mind, aki vesztes,
saját sírjába
forog a lét,
kijutni innen
rongyba’, gatyába’, 
vagy benne rekedni?
ez ma a tét!

  
   2008 

Szociomakáma
Rímes próza

Szökve a nagyszavak forgatagából
keresem, melyik utcán, milyen házszám alatt – 
nyílik a nagykapun lakat –, s melyik kapualj
az, ahol kukák körül – a tegnapok bűze 
töményen terül; – ajtót, ablakot díszít a rács, 
mert ez a módi – lelakott börtön, szinte 
valódi; szórt fény csorog szét tehetetlenül
a lefolyó fele – s vele – a szétszabdalt, foltos
árnyék; – udvarvégen áll még a kidobott
kályha, – egy kopott virágláda –, színét
kiszívta rég a nap; a körfolyosórész alatt
a fal felégett bőre hámlik – mint tébécés 
vázcsont, pőrén kilátszik – a  salétromos
tégla, vakolni kéne, ha lenne rá pénz, 
még ma –… Mindegy, hogy ide mikor
érkezem, valakit otthon találok; esténként
az élők is hazajárnak,  kopottas szobákba 
szorult álmok terveit írva-átírva élnek –
szeretnek, remélnek – a tél hidege ellen
gondhalmazatba merülve álig; számol-
gatják, mennyi hiányzik és mennyi marad

– az utolsó falat kenyérből egy darab –
nékem is kijár, mert azt, hogy milyen a

„nincs”, a szegény tudja csak; ilyenkor 
érzem, hazaérkezem, „a jég hátán megélni”, 
apám kedvenc mondása van velem, és 
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néha-néha mintha ő is; mert ahogy 
mohos lesz a kő is, ha sokáig helyben 
marad, úgy ég belém egyre mélyebben
napra nap, az egyszerűség életbentartó 
titka: az emberség, a tiszta, filléres 
vágyaink teljesülése fölötti öröm;  
csak az életképes e rejtett bűvkörön 
belül, akinek a világ saját, befogott  
rabja, érdemeit önlétén belül kutatja,  
s fellelni képes; nem a másoké, személyes
szemlélet mutat irányt; ilyenkor 
megfoghatatlan ajándékokkal megrakottan
indulok vissza, mélyebbre kúsznak a
gyökerek – élednek tudatalatti fényterek:

– van hely, mely befogad, ahová lábadozni, 
erőt gyűjteni járok, csak ez az árok 
múlt és jelen közt ne lenne olyan meredek…

Reggeli hangulat

félig folyt le a
kávé, kenyércsücsök és
művaj a trendi

pénzkidobás  a 
luxus, holnapra mégis 
felvet a semmi

na, most kéne hamar
az eretnek szavakat 
kukába tenni. 



54 55

néha-néha mintha ő is; mert ahogy 
mohos lesz a kő is, ha sokáig helyben 
marad, úgy ég belém egyre mélyebben
napra nap, az egyszerűség életbentartó 
titka: az emberség, a tiszta, filléres 
vágyaink teljesülése fölötti öröm;  
csak az életképes e rejtett bűvkörön 
belül, akinek a világ saját, befogott  
rabja, érdemeit önlétén belül kutatja,  
s fellelni képes; nem a másoké, személyes
szemlélet mutat irányt; ilyenkor 
megfoghatatlan ajándékokkal megrakottan
indulok vissza, mélyebbre kúsznak a
gyökerek – élednek tudatalatti fényterek:

– van hely, mely befogad, ahová lábadozni, 
erőt gyűjteni járok, csak ez az árok 
múlt és jelen közt ne lenne olyan meredek…

Reggeli hangulat

félig folyt le a
kávé, kenyércsücsök és
művaj a trendi

pénzkidobás  a 
luxus, holnapra mégis 
felvet a semmi

na, most kéne hamar
az eretnek szavakat 
kukába tenni. 



56 57

V.

Hol keressek bölcsőt
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Hol keressek bölcsőt?

Töretlen ívű tisztelet Örökzöld Földem,
– e tengerré dagadt forró sivatagban –
tőlem, akit a világégés tüzében szított
fergeteg, ártatlan melledről szakított,
s ki hozzád mindvégig hű maradtam.

Kérdezgetem, mi lehetsz nékem e földön
Te tiszta forrás, bennem zengő dallam,
mi az, amiért így hozzád kötődöm,
jövendő horizont roskadó tetőmön,
oltárt díszítek néked még magamban?

Vagyok-e, ki szentelt földedre lépett,
felesküdtem, hordom a hűség zászlaját,
átmostak-e szennyel a túláradó évek,
nem fi ad vagyok, méltatlan cseléded,
hogy nem lázadok, hogy tűrök tovább?

Óh! Zaklatott idők, feldúlt életek,
Önkényt vetettek, honfi vért arattak…
Mondják, felparcellázták azt a kertet,
az ősiek helyett új hitet neveltek,
hol keressek akkor bölcsőt a szavaknak?
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Gyermekarcom
fernezelyi emlék.

Őszült Rozsály ősfái alatt,
ami enyém volt, minden ott maradt...
Fény csordult, késő alkonyat
festette át a kopár házfalat .

Ma vaksi ablakon bedől
a képzelt kép és rám nevet
időpor, s pókháló megett 
gyermekarcomra ismerek.

Süket füleknek mondani 
minek?

 

Amíg a terhet vonszolni kényszerülsz,
meg-megállsz kurtán, az árokpartra ülsz,
átadnád végre, ha lenne kinek…
Süket füleknek mondani minek?

Fürge lépted, világod, kis hazádat,
hegyoldalba búvó szülői házad,
jéghegy dúlja ma, s dérrel hinti meg…
Süket füleknek mondani minek?

Tanúja vagy, légy kobzosa a múltnak,
szavadban szólnak szótlan megtanultak,
szózattal égre röppenő szívek…
Süket füleknek mondani minek?

Kövek szilárdan, kősziklák meredten,
ismerősök, hol már minden ismeretlen,
otthonábránd, és ringató ölek…
Süket füleknek mondani minek?

Áradó folyók parttalan futását,
tenger fenyőid titkos suttogását,
s félrevert harangban éneklő hitet…
Süket füleknek mondani minek? 
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Hiszen úgy szereti gyermek az Anyát,
lelkét adja néki, vérét, igazát,
melegével, hogy szívét nyerje meg…
Süket füleknek mondani minek?

És szólna kobzod majd boldogabb zenét,
hittel, ha őriznék örökzöld nevét
a földnek, hol századok lánglelke piheg…
Süket füleknek mondani minek?

Ének Nagybányáról

Járt utamon életem delén,
küzdelmem mostoha égövén
megállok visszanézve,
idő-magammal kéz a kézbe΄.

Szárnyaim törött darabja 
sebem a világnak felmutatja:
Kis Hazám, hozzád, ha kéred,
hívó szavadra visszatérek.

Hozzád, Te fényben ringó
kertem, hófödte rózsabimbó,
zöldarany fészked szívébe,
tenyered óvó melegébe. 
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Fényjel
XIX. századi dal

 
Látod-e, mennyire  várom, a
nappalok fénye, ha éj peremére 
kúszik, a hajnali ködre terül,
rügy-teli ágra, ha barka virágra
ébred az erdő, a bánat elül? 
Hallani csöndben, lenge örömben
fürdik a tisztás, érik a dal, 
zizzen a szárnya, száll a bogárka,
kortyol a légből, aki élni akar.
Perdül a szellő száraz avarral,
bókol a sárga téltemető, 
látod-e, mennyire új vidulás ez?
Kedvemen fényjel az életerő.

Amit – mert kellett – 
felcseréltem

Ott hagytam,

hagytam, hadd maradjon, 
váljon el tőlem korábbi énem,
ott, ahol éltem, szerényen, szegényen

ott hagytam magam a kőben

a hegytetőn, az árnyas völgyben
utcán, a poros lábnyomokban 
a szívben, ami visszadobban
patak mentén, a vén eperfán
a tavaszban, mert jó volt hozzám
a régi kertben, csöndbezártan

ott hagytam magam a régi házban

az őszben síró-rívó szélben
hóba fagyottan, zúzmarás éjben
lankákon guruló napsugárban 

ott hagytam magam a nyárban
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kitárt ablakok törött szárnyán
az ébredés fagyos magányán 
rögben, a rétek leheletében
vad szegfűk közt a déli fényben
az őszi rozsdás avar-halomban

mind, ami volt, s mind, aki voltam

az ismerőst, az ismeretlent,
azokat, kiket úgy szerettem
akik láthatták bimbós ágon
szirombontásom, pirulásom

ott hagytam magam e szép vidéken

elárvult bűnöm, vezeklésem
harangvirágú májusokban
mikor a vágy is lángra lobban.

A zsongás, izzás újrakezdés
jogán naponta visszamennék
szétosztott magam megtalálni
fényben, sziklában, sírhalomban

mind, ami volt, s mind, aki voltam

akit  az évek még hátrahagynak
akit, ha kérem, befogadnak
ott ahol éltem ifjan, szerényen

amit – mert kellett – felcseréltem  

Átkelés 
a nyári hegyi-patakon 

Nyáron, a völgyben parttól partig 
széles kitárulkozással csörgedezik, 
lustán napozó köveit hol jobbról, 
hol balról kerülve, liliputi zuhatagok, 
parányi öblök, tócsák törik felszínén a fényt;

Köveken egyensúlyozva
száraz lábbal evickélhetsz át
a túlsó partra, hiszed, ott szebben 
nő a fű, hívogatóbb az árnyék, 
nagyobb a csönd, s az erdő hangja 
élő zenetár; 

Szigetek emelkednek elő a vízből, 
hordalék-földdarabkák; az életre 
kelt magoncok hamar megtapadva 
bokrokká, fákká idomulnak, egy-egy 
időre eltorlaszolva a mederszakaszt, 
magukhoz vonzzák a kék szitakötőket, 
e hártyásszárnyú ékszerbrossokat;

…és kedve támad az embernek 
hosszan gyönyörködni a benépesülés 
ritmusában, az ide fészkelő 
madarak, lepkék, virágok, vízisiklók,
háborítatlan nyugalmában; – 



66 67

kitárt ablakok törött szárnyán
az ébredés fagyos magányán 
rögben, a rétek leheletében
vad szegfűk közt a déli fényben
az őszi rozsdás avar-halomban

mind, ami volt, s mind, aki voltam

az ismerőst, az ismeretlent,
azokat, kiket úgy szerettem
akik láthatták bimbós ágon
szirombontásom, pirulásom

ott hagytam magam e szép vidéken

elárvult bűnöm, vezeklésem
harangvirágú májusokban
mikor a vágy is lángra lobban.

A zsongás, izzás újrakezdés
jogán naponta visszamennék
szétosztott magam megtalálni
fényben, sziklában, sírhalomban

mind, ami volt, s mind, aki voltam

akit  az évek még hátrahagynak
akit, ha kérem, befogadnak
ott ahol éltem ifjan, szerényen

amit – mert kellett – felcseréltem  

Átkelés 
a nyári hegyi-patakon 

Nyáron, a völgyben parttól partig 
széles kitárulkozással csörgedezik, 
lustán napozó köveit hol jobbról, 
hol balról kerülve, liliputi zuhatagok, 
parányi öblök, tócsák törik felszínén a fényt;

Köveken egyensúlyozva
száraz lábbal evickélhetsz át
a túlsó partra, hiszed, ott szebben 
nő a fű, hívogatóbb az árnyék, 
nagyobb a csönd, s az erdő hangja 
élő zenetár; 

Szigetek emelkednek elő a vízből, 
hordalék-földdarabkák; az életre 
kelt magoncok hamar megtapadva 
bokrokká, fákká idomulnak, egy-egy 
időre eltorlaszolva a mederszakaszt, 
magukhoz vonzzák a kék szitakötőket, 
e hártyásszárnyú ékszerbrossokat;

…és kedve támad az embernek 
hosszan gyönyörködni a benépesülés 
ritmusában, az ide fészkelő 
madarak, lepkék, virágok, vízisiklók,
háborítatlan nyugalmában; – 



68 69

Medrébe, mikor, ha bekukucskál a Nap
kavicsok, pókok, gyöngyszemek 
közt magadra-ébredésed képzeled;
levelek, bogarak, színek, gyökerek
izzanak a kristálytiszta víz alatt…

Ma is elindulsz, hogy ott lehess,
talán a túlsópartnyi csönd miatt...

Csak a múlt

Enyém csak a múlt lehet már,
emléksugárral díszes oltár,
emberarcú ígéret földje…

Fenyőim balzsamos örökzöldje
díszes amfora-mélybe zárva,
időtlenséget hord magába’.

Átok rá, ki vesztét akarja,
Antikrisztusnak sincs rajt’ hatalma.
Mellettem él napfényben, kőben, 

csontig beég az ösztönömben,
elmém leomló ködfalán átér,
visszajárok az ifj úságér’.
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VI.

Időtlenül
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Levél Barátaimnak
  

Barátaim!

Akik magukban számot vetnek
így őszidőben, tudják, felkészületlenek
télre a kertek, meg kell tisztítani hát 
még a tél előtt, amit a vágásra érett
gaz, bozót benőtt, külön felérve
a dús lomb ölébe rejtett fészket. 
Madárfi ókák kirepültek, elhalt az
ének, virágok remegnek, elaggott
fehércselédek, minden szélverte
mozdulatban az elmúlt nyár 
időtlen képe éled.

Bejárt utunk az időből kihullott,
gyümölcse érett, földön a roskatag 
tölgyek ága, még tettre kész a gondolat,
a terv, építő kezekre várva. 
Szerencsekalapból húzott változatban 
egykor ölelésében fürödtünk volna, 
fenyveseinket átkarolva...

De minden ingóságot hagyva, mezítláb, 
golyózáporban menekültünk az életért, 
reményünk fel nem adva, ahol árokpartra 
fagyott a sok halott, s indultunk gyalog, 
hátunkon cipelve a hátrahagyott történelem 
ácsolt keresztjét, lazult eresztékeink rianását, 
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csöndünk harangzúgását, s az összetapadt 
kormos éjek sűrű szövésű hálójában 
rejtelmes mélyek üzenetét hoztuk magunkkal, 
hogy majdan közreadjuk, ha kéri a holnap.
Nem várjuk, hogy előttünk meghajolnak,
de feljegyezzük számadásra a letűnt időnket, 
amit az élő, ha kérné – bár vonakodva –,
aki átélte, tanúként visszahozna… 

Tehát, Barátaim! 
Még a kristályos fagyok előtt,
amit az élet gazzal, bozóttal benőtt, 
a kertet
tisztítsátok meg
mielőtt útra keltek. 

Trezorba zárni

  
Ajándékperceit a létnek
szeretném összegyűjteni,
eldugaszolt üvegedények
pince-hűsébe rejteni,

menteni másíthatatlanul
illúzióim hímporát,
ha csak egy villanásnyi lét
időbe kövült lábnyomát:

ha csak a fény-árnyék graffiti
ingó foltját a házfalon,
ha csak egy régi vésett kőbe
költözött léleknyugalom

visszhangját, ha csak az ösvények
rangrejtett fenyő-ízeit,
ha csak egy elszáradt hangaszál
otthont idéző illatát

ha csak betűim nyomvonalát
a virtuális promenád
kockakövén, ha csak egy kínzó
kétely felmentő sóhaját,
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ha csak a küzdés szárnyalását,
gyönyöröm ínyenc titkait
szeretném trezorba zárni ott,
mentenék magamból valamit

mielőtt földbe rejtenek;
s ha szólnak majd a harsonák
előhoznám – gyönyörködjetek:
Lám! Mennyi kincsem volt ideát.

Margitszigeti hajnal

A Duna túlparti hegyoldalában 
– jánosbogárka rajzásnak hinnéd – 
lámpafény-ablakok díszlettek nem rég
de fényük hirtelen sorra kilobban.
Hátrál a kényszerű éji világos,
kihunynak a fény-graffitik,
domb mögé loccsan a hajnali pára.

Fürdőre nyílnak a part menti fák,
úgy meztelenül már tükröződnek 
a folyam vizében; zöldselyem lombjuk
ma az ágaskodók, /na!/szeméremdomb –
takarója, s velük a reggeli táj is szökni 
szeretne a tegnapi mából.

Szórt tüzű nap kél, telten terül le 
a fényhabos felhők nyája fölé,
vadlibák szántanak éles barázdát
a pirkadó égi mezőre.

Ébred a város, mint máskor is mindig,
ráncait, bájait mind kitakarja,
épül a díszlet, bontva a tegnapi színt, 
gyűlnek a népek, a játszani vágyók,
elbitorolva flegmán a ritka 
nyugalmat, s e névtelen rendben
lásd, ott vagyok én is. 
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Megfelelni?

A világnak, hisz benne élhetek,
neked, elvárod, kedvedre tegyek,

a léleknek, ha van egyáltalán,
a hazának, ha volna még hazám,

célnak, amiért zászlót bontanék,
a barátnak, ha mégoly ritka rég,

a halálnak, mert szűkülő a rés:
megfelelni, látom, tévedés…

Magamnak – vagyok érdem és kacat –  
megfelelni nem volt áldozat.

Felbolydult térerőben
 

Sivár e pergő, esztelen sietség,
emészti önmagát, s a kort,
kizsákmányoltan érkeznek az esték,
kékülő rajtuk már a hullafolt.

Megméretett: igát vállal az ember, 
felbolydult térerőben él,
folyton haragban, perben áll a renddel,
és késre megy, ha pénzt remél.
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Számadás

  
Hitek, tanok közt tévelyegtem,
korhű eszmékkel képeztem magam,
ezért hát átlagértelemben
a puszta szónál színesebb szavam.

A mércét jó magasra tettem,
hajtott a kedv, a szorgos nyers erő,
létünk génritmusában hittem,
titkát kutatni bár nem jutott idő.

Ellenkezne az ész, s ha nem mer,
kényszerű sodrásban él az ember
evez, s csupán löszfalú partot ér,

lombikban nevel utópiát,
kéretlen szavakból litániát;
s bűnhődik, bárha nincs is miért.

Magam is arra laktam

Esténként akkor 
jánosbogárkák 
vonták fénykörükbe 
a szorgos napi tettet, 
kiültek akkor 
ház elé a padra,
örömre, gondra
ablakot tárva
beszélgettek,
adomáztak, 
a félhomályban,
simult a szó,
embertől emberig.

Kertek alatt a
kutyák behúzott 
farokkal hancúroztak 
tüskés malacokkal,
kórusban vonyítva 
a tánchoz, felugattak
a holdvilághoz.
Akkor a szépség is
díszruhában költözött be 
a májuságba,
barackvirágú nyári létbe.
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Copfos leányok zöld szemébe΄
vidámság, öröm volt,
s játék szakadatlan, 
tudom, hisz magam is 
arra laktam.

De vihar jött, villám a fába,
az elbitangoló szelekkel,
új hittel,
képzelt istenekkel,
világrengető áradással,
menekült éjjel,
kínhalállal, sötét 
erők uralma ért el…

Azóta bűnnel, mocsokkal,
szeméttel 
viaskodunk, a többség  
nem követ…
Panaszkodnék Uram,
de nem tudom, kinek.

Még itt vagyunk
(A 2008. évi évfolyam-találkozóra)

Forr bennünk, sistereg a május,
e kora-nyári bűvös katlan,
vidám és akaratlan jó szagú
csendek ébredeznek,
felpezsgő napsugárnyaláb
száguld, iramlik a véren át…

Messze a kálváriák tövétől
akácos, árnyas ösvény épül,
nyújtózó lomha lombok
habokos-zöld óceánja.

Belépve már az élet alkonyába 
aprócska létünk láza 
lüktet, még itt vagyunk,
táltos időnket szőrén megülve
tanúk, s hírvivők,
magunkkal újra szembesülve.
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Debrecen, 2008.
(május 12.)

Kibomló kócos hajjal
várj engem még a hárs alatt,
nem vágyódom a visszaútra,
kedvem, dalom, veled marad.

Fürödj meg újra bennem,
mézillatú, fűszeres szavak
legszebbjeit hozom cserébe,
költő lelkem, hogy elfogadd.

Borivóknak való

Vedd ezt a magas, szűkszájú kelyhet,
ajkadhoz illik, tenyeredbe simul.
Töltsd bele lassan, oldalvást tartva
a kiszemelt nedűt, s lásd, olajával
siklik a falra, örömérzettől hajtva 
bízhatsz, e tetted, ha jól sikerül,  
kelyhed aljára szűz selyme terül.
Most körbe, körbe, hullámalakba,
lent, a mélyben, örvényt kavarva,
illata felszáll, nyelveden csöppje,
mint szantálfa sarja, ontja bukéját;
meg vagyon írva, szivárványhídba 
törje a fényt, gyönyört sejtetve csúcsig 
emelje érzéked feletti híres uralmát, 
mert tudd, az ízlelés dúsabb, ha elébb 
a vágy küldi égbe a lélek nyugalmát.

    2011
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Ünnepi dicsőítő
(Panegirikusz)

a tokaji borhoz
a tokaji írótáborok emlékére

Óh, Gyönyörűség! Vénuszi szépséged, 
fenséged, s mélységed zengje dalom!

Királyok ágyasa, holtig szeretője!
Fürtös csöcseid, mint gömbölyödnek,
mint simogatja s langy tenyerében 
hordja halálig a déli verőfény.
Szűzi kiléted lesik a vágyók
létüket érted bátran felélve,
testőrök napjaid féltve vigyázzák,
s mind, kik e démoni kincsre figyelnek
himnuszod várják...

Illatos tested serény szolgálók
szép, szelíd lankák mélyébe rejtve
varázsnyoszolyán termekbe zárják,
nyugalmas álmodat  fátyol takarja,
isteneinktől, hogy áldottan ébredj,
az élet hatalmát pezsdítse véred,
Te érett Asszony, vágyódások anyja
Gyönyöröd emeljen földről az égbe!

A szenvedőnek adj hűvös nyugalmat, 
erőt is csurgass a gyenge aléltba,
Királyok ágyasa, holtig szeretője!

Gyöngyökkel ékesen omlik el selymed,
híres falak közt méltó a helyed, 
reneszánsz pompával trónra emelve.

Győzted a fény, a csönd birodalmát,
magadba zártad az ízek hatalmát,
hódol a néped, 
cseppekben kortyolják fenséges mérged,
késlelt gyönyörrel az olvadó mézet
nyelvhegyen ízlelve, hogy szűz gerjedelme
sokáig maradjon…

Óh, Te győzedelmes Asszony! 
Véreddel vágtat a vérünk végső határig,
a vágy-teli csúcson robbanó lázig.

Cifra, kifestett, új szeretőket hiába ölel a kar,
Tevéled megcsalni őket édes élvezet.  

Királyok ágyasa, holtig szeretője!
Mindétig dicsérjen téged e dal…
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Agyő, Szigliget

Parknyiladékban
szálfafenyők közt
nyárvégi tisztás
kelleti titkát, 
reggeli harmat,
talmi verőfény,
ősz-meleg csend
pereg a színes avarra.

Gyűjteni kéne 
hangulatát, akárha 
mézelő bokrát 
a darázsszárnyakon
égre lebbenőt,
gyűjteni téli kabátnak,
reggeli fénynek
feledés ellen. 

Őslombú fák   
levélsusogása,
gyertyánosok  
hullongó magvirága
(mint propeller
kerengve szálldos)
ma még a tied…
Múzsák tanyája!
Agyő, Szigliget!

 Szarka István 
költőbarátomnak

Csapra verve hát az emberi elme
– ízzel, illattal, színekkel telve –
puritán csendeddel érlelt tudása.
Fogódzom belé, lélek-biztos ágba…
Feltörő forrás, hirtelen percnyi rés
nyílik a „jártam itt” világba.
Maximum Istened (ahogy neveznéd)
jó széllel hajózik partjaidra, 
ívesen szárnyalnak fölé a fecskék,
izzik a kép – s amilyen szerencséd –,
akvarell, pasztell idomul szavadra…
Ennyi! Árnyékból lépsz a napra.
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Palackpostahír
Szarka István költőbarátomnak

Nevetsz, ha mesteremnek mondalak,
költőnek, tanítványnak rossz vagyok,
merülök hűs szavad oázisába,
mormollak, mint mantrát a főpapok.

Bárd, ha húsunkba vág, megérzed,
ha borul egünk Antarktisz felől,
tegnapok zárkáin tudod a rácsot,
s a bankapárt, ha az ág hegyére ül.

Idegdúcodon, gerinceden alámerülve
árad, suhog, s velődbe írja át
ez az emberlétre nyílt gyakorló sírbolt
valóságízű ritmussá magát.

Véráldozat, csalás, burjánzó pénzvilág,
kétkezi koldusok, emberpiac,
ízlelőbimbódon folyik tovább
a bányavágatban dúló sihta-harc.

Kaptatóveszély, meredélytudat,
nyögve nyelt brosúraíz az álmokon...
Noé-bárkája vagy, palackpostahír,
épített gázló túl e századon.

Elkopnak végleg

...a bézsszínű ruhát mint újat viseltem,
anyám régi tavaszikabátja volt,
kitelt belőle,
alul nagy felhajtással;
leengedik, ha kell, kitart a hossza jövőre,
(csupán a kopott rész lett félredobva)
viselheted – mondták – ünnepnapokra!
bal oldalt, szívem fölött, barna szalagból
nevem kezdőbetűi: K. I.,
kedvesebb dísz, mint bármi;
derékon széles öv, hátul  három behúzott gombbal,
magas nyak, mert ilyen illett,
így lett irigylésre méltóan elegáns;
viseltek akkor „kettőből, háromból ruhát”
toldva-foldva, kincsként mentve át
a jó és színes anyagrészeket,
a kényszerdivat, s nem divatkényszer miatt
viseltem büszkeséggel:
benne magam vonzónak láttam;
darabját nemrég megtaláltam:
pár éve lányomnak lett miniszoknya,
most meg ez a vers...
emlékeztet a szűk napokra;
így enyésznek, kopnak el végleg
akkori házak, hazák, korok, utcaképek,
fényképmögötti fényterek,
ahonnan rám még
visszanézett az a serdülő lánygyerek.
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Január
  

 
úgy tűnik 
ma selymesebb
fényű a hajnal
 
élőkép-mozi
a szétszórt kövek 
mozdulatlansága
 
ma álmában 
tombol a tél 
oroszlándühe
 
fogolyként
kertem zúzmarás
kalitjába zárva
 
úgy tűnik 
nekem ma ennyi is 
elég a boldogsághoz
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Márciusi dal

Mennyire más ez a hit, mennyire más ez az ének,
tavaszi égre, ha március selymes fénye feszül; 
virít a bozót is, nemcsak a díszkert magnóliái, 
harmatos dallamod, ó, Filoména jó kedvre derít; 
már kora reggel ébred az ember, gyűjti a napfény 
friss sugarát, fonni a szellő lenge hajába, jöjjön 
ma vélem ki messzire lát, hol ünnepre várnak   
a tarka mezők, rügylombos fák tüze megkoronáz, 
úgy indulsz ott egy új nap elébe, mint akit égig emel 
a láz; hiszel a szépség gyógyerejében: hisz élni a
napok forgószelében jó, ha e hit is téged vigyáz. 

Almafa

Almafaág,
csupa virág,
díszes lombját 
fény szövi át.

Illatot ont,
bűvös lepel,
árnyékot bont,
hűset, ha kell.

Nevel nemes
almacsodát,
terhe alatt 
hajlik az ág.

Rügye kemény, 
friss duzzanat,
elfér ölén 
az új tavasz.

Sorsa enyém:
volt, s lehetett
egyszer remény!
Szép üzenet.

                                                       2004 
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Ősz simul már
                                                                                                  

„Annyi minden van s volt a világon, 
tűnődöm, én vajon még vagyok? 
Mennyi volt a valóság, az álom, 
élni még vagy halni volna jobb?”
       (Létay Lajos Tűnődés c. verséből)

Életem, e kurta perc csak tél volt,
egyre vártam, értem jön a nyár,
napsugár lesz, élénk kék az égbolt,
s dércsipkébe fagyott a határ.
 
Emlékszem, egy kurta percig fény volt,
erdő csendjén fészek, moha-zöld,
tavaszillat, ezüstszín a félhold,
harmatgyöngyöt párolgott a föld.
 
Ősz simul már rég a sírkeresztre,
anyám, apám hantján nincs virág;
megvénülünk, ez az élet rendje,
elmentek, s én mért éljek tovább?

Őszi hangulat

Tengeri leng, kimért sorokba zárva
címerét hányja, e kócos hajcsomót,
felhőkre tör megannyi sárga dárda,
fecskeraj kottáz az őszhöz indulót.

Ismét az elmúlás, a fájdalmas beszéd,
borongós hangulat, felhő takarta kék
elmúlást sejtet. Lehetne víg a kép,
örömzenét sugallna, s hordozna még

teli-karéjú holdban szőtt varázserőt,
kedvesünkkel a duzzadt ajkú éjbe’
köszöntenénk új, irgalmasabb jövőt,
s magot vetnénk fénytermő árterébe…

   Eger felé a vonaton,
   2008. július 10.
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tavaszillat, ezüstszín a félhold,
harmatgyöngyöt párolgott a föld.
 
Ősz simul már rég a sírkeresztre,
anyám, apám hantján nincs virág;
megvénülünk, ez az élet rendje,
elmentek, s én mért éljek tovább?

Őszi hangulat

Tengeri leng, kimért sorokba zárva
címerét hányja, e kócos hajcsomót,
felhőkre tör megannyi sárga dárda,
fecskeraj kottáz az őszhöz indulót.

Ismét az elmúlás, a fájdalmas beszéd,
borongós hangulat, felhő takarta kék
elmúlást sejtet. Lehetne víg a kép,
örömzenét sugallna, s hordozna még

teli-karéjú holdban szőtt varázserőt,
kedvesünkkel a duzzadt ajkú éjbe’
köszöntenénk új, irgalmasabb jövőt,
s magot vetnénk fénytermő árterébe…

   Eger felé a vonaton,
   2008. július 10.
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Kibillen

 
Kibillen szokott nyugalmából
az augusztusi nyár,
délszaki főnnel tetéz,
monszunesővel ér el.

Dúskálhat épp, vagy éhínséggel 
küzd az ember, 
ki, merre él e felemás világban, 

mégis, mégis  értéket pusztít, 
dinnyehegyen át
almafolyóig,
húsba vágó napi valóig – 
tükörkép most ez a díszlet.

Jó tudni, a paraván mögött 
felgyűlő gondkupac fölött
nem elég csupán akarni… 

Kibillen szokott nyugalmából 
az augusztusi nyár,
s ebbe ma könnyű belehalni…

Forgatókönyv
Bolyongani

erdei ösvények
őszi

hangulatában
megritkult lombok

fényfoltjain elsüllyedt
nyaraink melegét idézni
elnézni sárgás-vörösen

lebegő levélléghajók
himbálózását a 

nyugalom
léghullámain

időzni 
filigrán 

lepkeszárny
felhajtóerején

ahol szivárvány-
színre bomlik a fény
töpörödött cserjék

tömött mohaszőnyeg
párnái között kiálló
fenyőgyökér grádics
kapaszkodóin jutni
egyre feljebb estig
a hegytetőn álló
krisztuskeresztig

lenézni aztán
meredély 
peremén
a mélybe 

hinni a zuhanás 
gyönyörét

ígérő 
úttalan 

mélyrepülésbe΄.
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Őszi sanzon

Megállok, talán, ha várnék…
Sárgult lomb, idegen árnyék,
vörös avar.

Hevertünk itt, hagytunk nyomot,
pirult a hajnal, ránk nyitott…
Elmúlt hamar.

Megállok, talán, ha várnék…
Madárfütty… ez is ajándék,
őszillatok,

felnyújtóztak a törpe fák.
Nyaranta, aki visszajárt 
nem én vagyok… 

Üzen a tél

Ágbogon át az alkonyat
ma szőtt aranyfonál,
üzen a tél, hogy jönni fog,
a kertre dér szitál.

Megrettent árnyak, tompa csönd,
az út keresztbe áll,
ködfüggöny nő a fényeken,
esik, és dől a sár…
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Prózaversek
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Szépségeim, az erdők
  

(prózaköltemény)

Aki nem ismeri a magas hegyoldalakat fedő erdők rejtelmeit, mo-
notonságot érezvén benne, gyönyörűségét nem érzékeli, de aki jó 
szemmel kellő türelemmel követi az élő, lélegző óriásbirodalom 
parányi rezdüléseit, a sudár szálfák egyedi szépségét, összessé-
gük dísztakaróját, csillogását, redőit, ráncait, színét, ahogy dom-
borulatok, mélységek, szédítő magasságok hajlataira simulnak, a 
szépek szépét tudhatja magáénak; különösen az, aki az évszakok 
mesterhegedűire komponált létszimfónia varázsát, színeit, hang-
jait követni és érteni képes, hogy megismerje a hegyek ébredő 
koratavaszát, a tájba simuló bársonyos barna egyre világoso-
dó árnyalatait a rügyek duzzadása idején, s kipattanásuk szent 
pillanatában a smaragdba fordulót, megsokszorozva a kibomló 
levélsátrak zöld szivárványszíneivel, na, de milyen zöldekkel, a 
halvány, szürkés, sárgás, kékes,a napsütötte, az árnyékos, a fényes 
üde-friss lázadók ámulatba ejtő, frissdíszű csodáival. 

Akár egy szépséges költemény, fény-árnyék-játék, ismerős 
zene ez a nyár hevében haragos zöldbe torkolló lélegző virulás, 
tombol a kiteljesedés büszkesége, a sudár fák megejtő délcegsé-
ge nyújtózkodó új ágaikkal, helyzetüket gondosan megválasztó 
mozdulásaikkal a fény, a világosság, a szabadság felé, az egymás-
ba kapaszkodás, a támasz, a segítés a föl- és kifelé létező világhoz, 
hogy átrendeződjön a külszíni panoráma az új árnyék és fényvi-
szonyok szerint, megfoghatatlan szépségei a létezés leheletfi nom 
akkordjainak, a létért való küzdelem atomnyi harangcsendülé-
seinek. 
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Távolabb a hegyoldal takarásában a szépek szépei, fenyőma-
tuzsálemek megannyi felkiáltójelként feszülnek ég felé örökzöld 
varázsukkal, gyantás illat-árjuk, a nedves avar édes-kesernyés 
kipárolgása templomi tömjén, áhítatot ébresztő csend ölel, fény 
bújócskázik a levélzöld rejtekek között, kivillanásuk selymes 
hangjaiba suttogó szellőfutamok zenéje gyönyörködtet, csak 
meg kell látni, csak érezni, hallani kell; a nyújtózó fenyőrügyek 
sok-ujjú zsenge hajtásai végén bámulatba ejtő a védőburok, a 
rügytakaró, akárha finomformájú kesztyű kecses ifjonti ujjakon 

– amit titkos találkák hevében sietve levetnek – mind a földre 
hull, él tovább, kis harmatcsepp-csónak lesz, bogárház, han-
gyamenedék, s mi még, látszik a mérnöki pontosság, a jó gazda 
gondosságával működő létezésfolyam – talán a Természetfeletti 
gyönyörűségére is – díszíti a táj hullámos vállait, szépsége, mint 
bőségszaruból kiömlő szín- és formaváltozat, a mesék hangula-
tába emel;  megérted-e, mindez érted is létezik, megérzed-e a 
végtelen közelségét, ha felhőpára hullámzik eléd, egy felhőfosz-
lány karjára vesz, mintha lebegnél átláthatatlan mélységek felett, 
míg permetcseppekben éltető nedvet szitál, váratlan fenyőcsú-
csok bukkannak elő, úsznak a táj fölött, mint a délibáb, gyöke-
rek nélkül a semmibe, a káprázat és valóság összefonódása ez, 
porszem-létedet most érzed igazán, mégis, kívánod egyre, hogy 
részese légy a szent liturgiának, a természet percenként változó, 
más-más gyönyört kínáló lélekringató dallamának. 

A kiszakított életek vágyakozása ez, a „vissza” reménye, az el-
érhetetlenség misztikumában veszett akarások, a kényszerűség 
lánca, mind-mind a foglyaid, s bezárnak saját börtönödbe, ro-
konléted elvitathatatlan stílusjegyei életed végig kísérnek, test-
véreid ők, a természet klorofiltermő csodái, a tisztaság világában 
rejtőzködő önmagad másai, a vadság, az egyedüliség, a minde-
nekkel mégis szót értő magány kitartó büszkesége, a csendek út-

ján hófedte csúcsok ragyognak, törpefenyők toporognak köréd, 
cserjeerdők követnek, nyomod eltűnik a moha puhaságában, a 
sziklák örök létezésében. A magaslatok koronáján az ég a földdel, 
a semmi a létezéssel láthatatlan ponton összeér, magas-fennsík-
jain szélesre tárul a látóhatár, s hirtelen a völgynyiladékra zúduló 
kristályfolyam valahol a messzi hullámzó fénytengerekbe áram-
lik veled a ritkuló levegőrezdüléssel.

Kiláthatja ezt, ki akarja látni? A kiválasztott, akit a Szépség 
megszeret, magába fogad, felemel, fényéhez láncol, aki egyszer 
régen, az első találkozáskor, egész lényét az időtlenség pogány 
oltárára téve, neki, a Szépségnek ajánlotta.

    2006. május 13.
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Vívódás

Túl minden szóba jöhető koron, amit egy nő még palástolni ké-
pes, hogyan is gondolhatott szerelmi kapcsolatra? Ráadásul így, 
ilyen mindent elsöprő hevességgel?

Mondják, de nem! Ez nem, ez nem hasonlíthat a férfiak köz-
tudottan kapuzárásnak nevezett fellángolásához.

Vagy mégis? Megmutatni, igen, még megmutatni az erőt a 
másik nem iránti erőt, vagy csak érezni, még egyszer azt a kusza 
részegítő kábulatot, a meghatározhatatlan győzelemvágyat, talán 
uralkodást, talán megalázkodást, a felkínálkozás remegését, a 
minden más érzést elsöprő csodát. Ezért? 

Különösen így, mint egy villámcsapás, egyik percről a másik-
ra. A kiszámíthatatlanság, csapdájában, a Másiktól függetlenül, 
teljes tájékozatlanságban csak úgy, szabadjára engedve a mélyből, 
ki tudja honnan elemi erővel a felszínre törő érzést? Igen. Ezt 
érezte, s nem tudott vele mit kezdeni.

Istenem! Megbolondultam! Hová gondolok én, aki eddig a 
józanság mintaképe is lehettem, hiszen évek óta még csak meg 
sem környékezett a gondolat. Most meg itt van! Tolakszik belém, 
fölém, velem kél, fekszik, elrabolja az időm, a gondolatot, ön-
magam létét, mint a vírus oldódik fel bennem, elural az utolsó 
porcikámig.

Akaratomtól független reflex. Válasz a külvilág ingerére, 
konkrétan arra az ingerre, ami ezt kiváltotta. Titokban, sunyin  
észrevétlenül kész tények elé állított. Konstatáltam, hogy már 
létezik, átalakít, megváltoztat, a szokásaimat, az életmódomat, 
a vágyaimat, a közérzetemet, az érdeklődési körömet, a dolgok 
eddigi megítélését, a hitemet, az életritmusomat, elveszek benne.

De hiszen ez csak reflex! Egy környezeti inger helytelen tu-
datosulása. Egy véletlen. Tőlem függ, mi lesz a sorsa. Végtére az 
ember észlény, akarattal és ítélőképességgel kell bírnia. A szemé-
lyiség génekbe épült kóddal alakul, a személyiséget meghatározó 
paraméterek az eddigiekben kiváló működésükkel vizsgáztak. 
Lehetetlen, hogy ide bármilyen zavaró rendellenesség beférkőz-
zék! Végiggondolta magában ezeket egyszer, százszor, és ki tud-
ja hányszor még ugyanígy… Lennie kell észszerű megoldásnak. 
Kétfelé ágazó kiutat látott:

Felülemelkedni az ezerszer hangoztatott büszkeséggel, okos-
sággal, bölcsességgel.

Mert ki is Ő énhozzám képest? Lehetne feltenni az első kér-
dést. Hogy jöhet Ő énhozzám? Milyen tulajdonságai, emberi mi-
volta, kinézete, tudása, szokása, hite, milyen világképe áll közel 
hozzám, mi miatt kellett észrevennem, meglátnom, felfigyelnem 
rá, hogy létezik? Mi az, ami miatt Őt, az idegent, soha nem látott 
embert egyik percről a másikra ennyire közelállónak éreztem, 
mintha időtlen idők óta ismerném?

Tudom előre a mozdulatot, amit tesz, a hangját, ahogy beszél-
ni fog, az emberi kapcsolat kialakításához eltárolt reflexeit, szinte 
előre látom, s ez még csak a külső, de nálam van a kulcsa a belső 
megismerésének is, csak be kell illesztenem a zárba. 

Hogy jöhet Ő énhozzám, hiszen fényévnyi távolságra vol-
tunk egymástól, na és persze a létezésünk körülményei ezt egyér-
telműen kizárták. Újra csak nem tudott válaszolni… 

Jó, hát akkor nézzük, mi lehetne a második kiút. Végiggondol-
ni, ki is vagyok? Bizonyára én vagyok a hibás. Hát ez nem könnyű! 
Az ember magáról a legritkábban alkot elfogulatlan véleményt. A 
szubjektivitás alig zárható ki. Természetes, hogy magamat más-
képpen, előnyösebben ítélem meg, hibáimmal szemben elnézőbb 
vagyok. Ezért jobb a társadalmi környezet oldaláról vizsgálódni.



110 111

Vívódás
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Igen! A legkézenfekvőbb magyarázat a társtalanság, és ez 
nem csak rá jellemző. Látni kell, az utóbbi években hogyan ato-
mizálódik egyre szélesebb körben a mai társadalom. Korjelenség. 
Mások is küszködnek ezzel a problémával, de a kimenekülési 
utak különböznek.

Észszerű, könnyű, kézenfekvő az éppen aktuális refl exre 
adott válasz miatt ezt utat választani. Hajlamosak vagyunk a 
könnyebb ellenállás irányába indulni. Ez történhetett. Ennek az 
útnak kell a végét bejelölni. Idáig, nem tovább, és ezzel kész. Igen, 
ezt kell tennie.

Örült, hogy legalább egyszer végiggondolta a feltételezett 
lehetőségeket. Ez is eredmény talán, a józanság parányi szikrá-
ja. Kissé megnyugodott. Persze, így a nappalok fényénél sokkal 
egyszerűbbnek látszik minden. Az ember végzi napi feladatait, 
tárgyal, intézkedik, bosszankodik, eluralkodnak rajtunk a szo-
kások, beidegződések, kényszerek. Észrevétlenül telik az idő, s 
mire felocsúdunk, este van. Az elfoglaltság elűzi a feleslegesnek 
hitt gondolatot. De nem egészen. Vannak szabad pillanatok, s 
mint a fi lmekbe bújtatott reklám, egy elmosódott kép előtűnik, 
beugrik, oda nem valóan a dolgok elé. Az értelem elűzné, de az 
érzés örül, olyan, mintha hosszú távollét után újra és újra haza-
találnánk, ahol az otthon melege, megnyugtató biztonsága fogad. 

Milyen banális. Elgondolta, hogy a világban mennyien érzik 
most, ugyanebben a pillanatban ugyanezt. Talán ugyanígy végig 
is gondolják, hadakoznak ellene, a kötöttség, a kiszolgáltatottság, 
a rabság, a kényszerű, a különleges mágneses vonzás ellen. Pedig 
az ember létéhez tartozó életritmus eseti megnyilvánulása, min-
denkinél ugyanígy előfordul, csupán az egyéniség, a körülmé-
nyek a szellem egyedisége, koherenciája alakítja az érzés végső 
formáját. A cél azonban azonos. Az ösztön ereje meghatározó. 
Mégis, a Szépség kiteljesülésének legszebb formája.

Igen! A Szépség bűvölete ez, az elérhetőig, s még inkább az 
elérhetetlenig vezető út, melyet minden embernek végig kell jár-
nia, s mintegy önigazolásul, biztos léptekkel indult el a bizony-
talanság útján egy társért, egy jó szóért, egy szeretetmorzsáért, 
egy kapaszkodóért, hogy átjusson a szakadék felett biztosabb ta-
lajra, ahol a lábát még megvetheti, igen talán még megvetheti az 
ember.
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