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ÜZEMET,  AMMO  1991  

Már önmagammal  békétlenül  
száll  szemem  gödrébe  alkony.  
Az  óceánt  csak  sejthetem.  
Ne  várjatok  a túlsó  parton.  

Hazug  tavaszban  árad  a  tenger.  
Bárkába  menekül,  ki  remél.  
Maradok  felkiáltójel  
Szodoma  omló  köveinél.  

Jaj annak,  ki  tudja:  megváltó  nincsen  
csak  magát  kellető  kurva.  
A mindenséget  hiába  keressük  
bérelt  halmaira  ráborulva.  

Jogom  a jajhoz  megaláz,  
szemem  gödrében  alkony.  
Mert  pörölök  már  magammal:  
ne  várjatok  a  túlsó  parton.  



ŐSZI  SOROK  
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Ablakom  előtt  szégyenkező  akác  
pőrére  fosztva  menekítné  magát  
dühöngő  őszben  dérmarta  áldozat  

rémület-sárgán  föllángol  az  arcom  
akác  vagyok  én  is  szakadó  parton  
kifordult-gyökérkoszorú-zuhanás 

vigasz 
elhullatott  szél-űzte  magvak  
valahol  talán  zölden  fölfakadnak  
új  lomb  új  remény  újra szakadó  part  
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ILONNAK 

Apám  álmodott  üzenete  

Még  mindig  fájok  Ilon  
ordít  két  bokám  
és dőzsölnek  a férgek 

Negyedik  éve  Ilon  fekszem  itt  
minden  fényekből  száműzötten  

A föld  fölöttem  beforr  
de  soha  sebem  
a  késnyitotta  halál-száj  
kiköpte  a  cérnát  
mint  levesből  hajszálat  
szétszéledt  fiaink  egykor  

Fáj  Ilon 
a  vízszintes-lét  
kifordultak  kezemből  a  dolgok  
nem  bíbelődöm  velük  
naponta  a  Rendért  

Olyan  könnyű  vagyok  már  
őszi  köd  sülő  hús füstje 
nem  fojtogat  
a gondok  vállat  vonva  elhagytak  
mikor  ledőlt velem  a hit  
Isten  jóakaratában  

Eljössz  Ilon  
hallom  kezed  motozását  a  virágokon  
ápolsz  itt  is  szavaid  
hullatod  a létalatti  csöndbe  



Köszönöm  Ilon  
magaddal  van-e  gondod  
ami  kevéssel  beéred  
sóra  kenyérre  tüzelőre  
kacagnak-e  feléd  fényes  fillérek  
Féltelek  Ilon  
hazajárnék  minden  hajnalon  
de  rámszakadt  a  horizont  
fog  a föld  a  kő  
feldöntve  a Függőleges  Lét  
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MAGYAR  ÉNEK  

Mivé lett  szívünknek  mennydörgő  ritmusa  templomi  zúgása  
Megrepedt  harangok  hörgése  csordulhat  az  tájra  
Nincs  azki  hallaná  nincs  azki  láthatná  sóhajunknak  röptét  
Szabadítónk  szemét  óriás-kezek  békötötték  
Bizony  békötötték  selymes  szép  színekkel  
Várhatunk  itt  immár  telve  rettenettel  
Ritkulnak  soraink  kidűlt  már  ezernyi  jó  vitéz  
Van  azkit  búbánat  van  azkit  bűnös  kéj  megigéz  
Lészen  az  mi  sorsunk  szemeknek  csillagos  hullása  
Bitorolt  réteken  sírunkat  pogánynép  megássa  
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SZENTENCIÁK 

Kinek  sorsa  küzdés  
rettentő  önmagával  
láthatatlan  nagy  sebekkel  ékes  az  

Kinek  sebe  kínban  kéken  kivirágzik  
új  rohamra  sorsa  ellen  
farkasszájú  bosszúvággyal  lendül  

Kinek  száján  habos  bosszú  
száll  szemére  vak  éjszaka  
tébolyultan  gyökereit  tépi  szét  

Ki gyökerét  kiszakítja  
kongó  űrben  elmerülve  
kiáltozik  vállalná  már  önmagát  
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VÁLASZTOTT  HAZÁBA  

Menekülő  pályatársamnak  

Mikor  a menthető  már  kiszakítva  
Szodoma  bűzlő  pórusaiból,  
de  az ércbe  dermedt  Rubicon  előtt  
ártatlan vonatod  kereke  még  
toporog 
-  mi  az utolsó  gondolat!  

Vállaltad  volna  itt  az  örömet,  
a  vágyaidhoz  méltó  színekét.  
Jutott  bérelt  odú,  
vegetációs  költség  gyanánt  
hitvány  havi  kétszáz  fix,  
rándítva  ráadásnak  
sápadtan  aranyló  
pótmosolyt. 

Ami  fáj, kimondható  már,  
de  holt  közegbe  hull  a  szó.  
Leng  logikád  karcsú  derekán  
áttetsző  sejtelem  
-  minden  mérték  betelt  
barbárok  dőrén  áradó  
igéivel. 

Idő-korongon  a  tét,  
s  a korong  pörög.  
Peremén  fehéren  feszülő  ujjaid  
gyötrik  a maradás  hitét,  
ám  a lélek  kényes  madara  
már  választott  hazába  
költözött. 
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Nincs  ítélet,  bocsánat  nem  kell  
annak,  ki  Nau  titkával  
viselős. 
Útnak  indulsz  a sínek  erezetén.  
Akit  marasztal  kő,  rög,  gyökér  
-  dadogja  nélküled  itt  a  lét  
dicséretét. 



MOST VÉGRE 

Válasz  Bárányi  Ferenc  Most  aztán  
című  versére  

Most végre  feljajdul tán,  megnyílik,  beszakad,  
ami  betonná  merevült  annyi  év  alatt.  
És erdőkön,  mezőkön,  termő  ágakon  
beérik  sötét-pirosan  a fájdalom. 

Köhögés,  karének?  Új pártok  bolhatánca?  
Rányílnak  szemeink  végre  az  igazságra!  
Tétlen  kandúrok,  cincogás,  szürke  érdek?  
Tenger-morajlás,  csördülő  végítélet!  

És katedrák,  katedrák,  rajtuk  a bolondok  -
hiszen  bolondság  vállalni  hazányi  gondot.  
S hogy  felíródjék a szent bolondok  gondja  -
jöjjön,  jöjjön  a  táblát  tisztító  spongya.  

Most végre  szétválik,  amit  kényszer  fog össze,  
hogy  önnön  lényegét  újra  magára  öltse,  
s  megtalálva  kivégzettnek  hitt  önmagát,  
mérje:  a szójátékban  mennyi  a  karát.  

Bajtársak,  vallomást  tenni  titeket  hívlak:  
nekünk  elég  öt-  vagy  háromágú  csillag?  
És vadgyümölcs-ízzel,  kopott  pulóverrel  
beéri  a teljességet  perlő  ember?  
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BEISMERŐ  VALLOMÁS  

mennék  jaj  mennék  
fűszálnak  lapu-levélnek  
harmatra  szomjazó  mezőben  
csöndes  reménnyel  rejtező  
apró  Semmiségnek  

de 
pata-dobajjal 
humuszban  osonó  méreggel  
iszonyúan  telítődik  a  rét  
hát  üttetik  
bogár-sorsomra  ítélet  
viaszba  dermedt  pecsét  

hová  és  merre  és  miért  és  így  
az  elme  
önnön  vesztén  elmereng  
remény  a tiszta  csókra  
-  József  Attila!  -
se  fent  se  lent  

odafent 
kattogó  villanófényben  
mézes  mosoly  a  királyi  arcokon  
idelent 
a  porban  részeg  pórnép  hentereg  
keresztre  feszülök  minden  hajnalon  

képzele  pedig  
a  megkínzott  recehártya  
valami  szépséges  Másat  
hangya-nyüzsgésű  káoszt  
zsibongó  Rendet  
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dologra  dalra  dacra  
mindenütt  társat  

hiába  hiába  
fölsír  fájó  hiánnyal  
a meg  nem  teremtett  éden  
ahol 
az érző  tudás  fája  kivágatik  
Ádám 
legfőbbé  avanzsált  gondja  
meghágni 
a  ringyó  kéjek  csupasz  halmait  

terel  szorít  legyűr  a Trend 
nincs  mi  visszafogja  
az őrült  kereket  
-  József  Attila!  -
befutja  bitorolja  
fogyóhold-arcom  ezüst  rettenet  

mégis  mégis  így  is  
kígyót  békát  eltaszít  
őriz  a  szám  égi  igét  
hulltomban  kiáltok  
minden  diadalmasoknak  
kegyelemért 

kegyelmet  jaj kegyelmet  a  győzőknek  
ha röhej gőg  harag  roppantja  el  
a  lélek  gyémánt-tengelyét  
Szárszóba  futó  síneken  dübörög  a  Kor  
-  József  Attila!  -
végrehajtani  újra önnön  ítéletét  





APÁM 
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Állok  sírodnál,  
gyertyakoszorú-fényben 
fejfa-függőleges 

Immár  egyeden  Ünneped  
hozott  hozzád.  
Szemem  szándéka  
csüggedt  virágok  
gyökerei  közt  
motoz, 
elmerül  a  földben,  
mint  fekete  csónakod  Akkor  -

Mivégre,  mivégre  
süllyedése  az  akaratnak,  
hisz  ott  lent  
csak  lerágott  csontok,  
tobzódó  nyüvek  asztalán  
koponya-félhold, 
összehullt  bordák,  
medencecsont-lepkeszárny. 

Megriad,  szűk  odúdban  
ide-oda  röpköd  
a  tekintet,  
embervoltod  jelét  
kitartón  keresve  
a fénylő  Gerinc  
enyhe  ívére  végül  
ujjongva  rászáll  -

íme  a  merülés  
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célja, 
tanulni  tőled  
itt, 
így 
jegenyés  tartást,  
hogy  bírjam  daccal  
a  rámszakadó,  kavargó,  
súlyosan  megáradt  Időt.  



KOVÁCS  VILMOS  
1927-1977 

nem  pózol  a  kő  bástyába  der  
med  ölel  ha  ölel  a  fóti  föl  
d  torkomban  a  hallgatás  ökl  
e  mivégre  a  pompás  vitézi  v  
ersezet  ha  ez  a  juss  kő  köv  
ön  hiányoddal  gyötörsz  mind  
en  időben  tanítsd  móresre  a  
nyüveket  kiálts  biztatást  a  
kő  alól  megmaradunk  kelj  fö  
1  és  láss  összecsődültek  a  
színek  a  kárpátok  alatt  tód  
ulnak  a  porondra  kitagadott  
tónusok  szodoma  romjai  fölö  
tt  harsog  a  síp  remény  szül  
etik  hajdani  büszke  tölgyek  
konok  sarja  seregelünk  кого  
nája  alá  velünk  vagy  szűk  
az  odú  nehéz  a  kő  annak  ki  
fajtájának  lakhatóbb  világ  
ot  álmodik  egy  új  csillagon  *  
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A  RÉSEM  ÁT  

ШЛ 

A vesztett  ügy védője  sört  vedel  
körül  röpdösi  lelkesen  
egy  fehér  zakó  
Cellánkban  szürke  tónus  ácsorog  
mintha  lenne  ő  is  elítélt  
holott  mindeneket  áthat  
Behatárolt  apró  térben  
rideg  szó,  otromba  ököl  
riaszt  nyíló  kelyhet  
visszacsukódni  önmagába  
hogy  megfulladjon  az  esély  
a  készen  talált  dagonyában  
Száműz  vagy  beszippant  ez  a  közeg  
a  rettenet  ugyanaz  
nélkülünk  dübörög  el  
az  Idő  odakint  
Nézzük,  csak  nézhetjük  
a zsibongó  csodát  
falak  közül,  pici  résen  át  
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HÁROM  KÍVÁNSÁG  

Egy  szó  
kimondható 
fekete  télben  
árván  virrasztó  
egy  szó  
egy  jó  
szó 
ágak  közt  suhogó  
dermedt  jegenyét  
kegyelettel 
megrázkódtató 

Egy  szó  
tűzből 
lélekmélyből 
kiszakadó 
halált  ordító  éjben  
elemi  erővel  
felcsapó 
egy  szó  
egy  jó  
szó 
farkasok  ellen  
daccal  dallal  
lázadó 

Egy  szó  
biztató 
hiányba  horpadt  arcodon  
pipacsvörösen 
kicsattanó 
egy  szó  
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egy  jó  
szó 
mindenki  ajkán  
harsogó 
mindenható 
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KARÁCSONYI  ÉNEK  

Balla  D.  Károlynak  

Égtájak kezéből  végképp  kihullva  
kuporog  árván  a rettenet  kövén  
sóhaja  súlya  alatt  felnyög  a kő  megremeg  
térden  a csillagok  fia  
apadó  szemében  még  remény  már  rettenet  

A mindenség  vakló-patával  tipratott  mező  
rajta elcsukló  szavak  pipacs-tetemek  
kalmárok  torkából  bődül  győzelmi  ének  
dobatik  röhögve  papírpénz  
kiontott  vérű  szüzekre  szemfedélnek  

Arcának  dúlt  féltekéin  az ünnep  szégyene  
elméjét  alkony  borítja  el  
Isten  közönye  árad  a kő  ketté  elreped  
hallgat  a csillagok  fia  
kiapadt  szemében  se  remény  se  rettenet  



KIBONTJA  KÖNNYES  
RECEHÁRTYA 

Túl  az  Óperencián  
sírva  rángó  sötét  vizeken  
álomhajód  ahol  
partot  ér  
oltalmat  remélni  ott  lehet  
betöltve  duzzadt  örömmel  
a  vágyásán  megnyíló  
édes  mulatt  öleket  

Műkőbe  dermedt  parton  
kürtszó  rikolt  
üdvöt  az  érkezőnek  
pálmaszárnyak  délszaki  selyme  
becézi  elvadult  arcodat  
ámulva  látni  
véled 
milyen  messze  még  az  alkonyat  

Már  a tenger  morgó  mélye  
a fedélzet  dőlt  síkján  
gőgösen  sétáló  félelem  
elméd  riadt  árnyán  
rezzenet 
buborék-jellel  mit  üzen  
ki  szédülten  habokba  hullva  
máris  elveszett  

Szerencséd  átkozott  
álomhajód  partot  ér  
hágsz  a kőre  öklelő  reménnyel  
betölteni 
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mohón  megnyíló  öleket  
de  minden  menedék  rejtekéből  
lakbér-fogytán  kiutálják  
szánnivaló  lényedet  

Behálóz  vedlett  utcasarkon  
leomló  alkonyat  
vérszomjas  cicaként  melledre  ül  
az  éjszaka  
fogyóhold  silány  ezüstje  csordul  
kibontja  könnyes  recehártyád  
a  veszteség  fájó kódjait 

a  valót  fogvacogtatót  

Kimerevített  végzetes  pillanat  
elszakadnak  sodródnak  reménytelenül  
túlterhelt  álomhajók  
tér  és  idő  távoli  peremén  
elhagyott  hajlék  
gazzal  benőtt  udvarán  
valami  ott  marad  

valami  ott  marad  
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MÍNUSZ  IDŐ  

Ifjúságom sodra  partra  lökött.  
Hulló  csoda,  szemed  közé  köpök.  

Mégse.  Zajongnak  Belül  a  vádak,  
de  szavamban  nem  bűzlik  gyalázat.  

Mínusz  ötven.  Mennyi  maradt?  Maradt?  
és:  mennyi  az  elvégzett  feladat?  

Mínusz  idő,  szabálytalan  számtan.  
Egek  arcpirító  vizsgalázban.  
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ÜZENET 

Mosollyal  vár,  otthonom  újra  
a  Berek,  hozzám  simul.  
Mocorgok  megnyíló  ölében  
hajnalig  álmatlanul.  

Gügyögnöm  kéne  gyermek-mód,  mert  
ringat  s becéz,  így  anyám,  
szerelmem,  oltalmas  Mindenem?  
Verssort  moccantó  talány.  

ímhol  az  Éden!  Ujjongva fut  
golyhó  toll  a  papíron,  
holott  jelek  sokasága  int:  
ez  már  az  utószezon.  

Odakint  hűvös  eső  neszez,  
hársak  közt  az  ősz  oson,  
idebent  borzong  egy  gondolat  
mégis-elmúlásomon. 

Kilépek  a bereki  őszbe,  
megtorpant  a  Pillanat:  
halálba  fázva  hulló  fecskék  
a  kövön,  lábam  alatt.  

Felszökne  két  öklöm  az  égre  
bosszúra  készen  talán,  
de  lefogja felcsapó  dühöm  
egy  ifjan is bölcs  platán.  

Jöjj,  virradat,  segíts  elűzni  
a  rettegés  árnyait.  
Lenni  még!  Csóvás-lobogósan  
égmagosra  szállva  itt.  



Voltomnak  mélyére  zuhanok,  
azt  a Szépet  keresem.  
Otromba  hiányok  sötétje  
sebzi  könnyesre  szemem.  

Mennyi  tavaszom  ígéretét  
havazták  be  zord  idők!  
Lett  volna  okom  jajos  szóval  
csapni  lármát,  hajcihőt.  

És  tűrtem  némán,  megáldva  mind  
a  fagyfényű  késeket.  
Élük  nyomán  balga  egyvalóm  
két  egészre  szétesett.  

Négyszöggé  záruló  magányban  
mi  történhet  még  velem?  
Rángat  nyöszörgő  idegszálat  
vaskézzel  a  félelem.  

...ímhol  az  Éden  silány  mása.  
Csók,  fény,  garas  csak  ámít.  
Arvulok  Vacogva  magammá  
a  végső  számadásig.  







Fehér  palásttal  
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ÚJ  ESZTENDŐK  ELŐTT  

...  a feldarabolt  Idő  
megméretik  általunk,  
hát  hisszük  
hatalmunkat  fölötte.  
Mintha  bennünk,  
velünk  történne  minden,  
akaratunk  szerint.  

...de  új esztendők  előtt  
mércét, 
mihaszna  könnyű  etalont  
dühödten  félrerúgva  
szálljon 
szemünkre  borzas  iszonyat  
e  hazugul-fenséges  
vegetációban! 

...szédül  a csapzott  képzelet  
bögre  fekete  lébe,  
nyüszít 
a  meghajtott  véráram,  
csenevész  csermelyként  csurog  
az  apadó  Idő  
ormótlan  kövei  közt.  

...feldaraboljuk  az  Időt,  
mert  nem  tudunk  
mit  kezdeni  vele,  
gyávák  vagyunk  a  Hiányt  
bevallani. 

...a  Hiány  
önnön  konok  létében  rejtezik,  



megcsillan 
el  nem  csókolt  csókokban,  
morajlik 
ki  nem  mondott  szavakban,  
tekereg 
elmulasztott  lépések  
beteljesületlen  centimétereiben.  

...  hagyjuk,  
hát  eltérítik  fiainkat  
meg  nem  épült  utak,  
ahogy  öreg  szülénktől  minket  
sehová  dekázó  tévhitek.  

...áll  a palota,  állhat,  
kiűzetik  szobáiból  
sírás  és  kacaj.  
Se  könny,  se  öröm,  
csak  esti  tévé,  gépi  zörej,  
a  hitvesi  ágyban  
elsietett  muszáj-ölelés.  

...jöhetnek  értünk  új  esztendők,  
igézhet  dúskeblű  hajnal  
betölteni  dübörgő  szenvedéllyel  
minden  hiányok  gödreit  -
nem  tudunk  szeretni  már.  

...mondjatok  nemet,  
ököllel  tömjétek  
be  a  számat.  
Himnuszt  ha  nem  zeng,  
hallgasson  a  vészmadár.  

.. .vétkem, 
egyetlen  ékességem,  
látom  Nihiliát,  
itt  minden  
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mint  a sokévi  átlag,  
elég  a  sínylődéshez,  
kevés 
a  sápadt  sejtek  
arca-kipirosodásához. 

...  éjre éj, évre  év,  
marad  ledöntetlen  
az égmagos  ábra  -
csámcsogásunktól 
visszhangos  az  Univerzum!  

...  megállok,  megállít  
egy  kurta  pillanat  
az  Idő  örök  sodrában,  
megáldja  vállamat  
fehér  palásttal  a  hóesés,  
így  emelem  kezem  
az éjféli  égre,  
hullat  a  szám  
kopogó  igét.  

...  vegyétek,  hirdessétek,  
se  perc,  se  évek  
nem  voltanak,  
nincsenek, 
csak  az  Élet:  
tiszta  kezdet,  
dőre  folytatás,  
csúf  végzet.  



ELŐSZAVAK 
EGY KONSTELLÁCIÓHOZ 

A föld 
a  zöld 
az  ég  
a  kék  
a  szó  
a  szép  

álom  álom  

Ki 
túl 
önnön 
léted 
felén 
bíbor 
kínban 
végre 
megszülettél 
hótalan 
télbe 
taszított 
tájon 
sorsod 
hogy 
valami 
mindig 
fájjon 

Tenyered 
föléje 
hiába 
száll 
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eltörött 
szétesett 
harangod 
ritmusa 
már 

Mintha 
újra 
meg 
újra 
világra 
szülne 
a  fájdalom 
fölsírsz 
minden 
elvetélt 
hajnalon 

Jaj 
nem 
lesz 
itt 
éden 
hófehér 
igékre 
ráfut 
éji 
röhejként 
az  ében  

Ki 
kiég 
a  lélek  
hars 
harsogó 
tüzében 
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a  szenvedélynek  
hát 
rajta 
te 
légy 
bölcs 
ölts 
tűzálló 
páncélt 
született 
szörnyet 
szoborrá 
szorongva 
szépített 
szüzet 
őrjöngő 
józan 
észt 
okosan 
higgadt 
elvetemültet 
válassz 
egy-rangú 
társadul 
tarka 
mindenhitben 
így 
boldogulj 

A lét 
a  tét  
értelme 
fénye 
vacak 
kacat 
fölös 
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teher 
nézd 
utak 
porába 
ejtve 
rajta 
lábnyom 
hever 

Ezért 
vonj 
vállat 
ha 
tavaszt 
mímelő 
télben 
hazugul 
áradó 
melegben 
fényben 
vesztére 
ébred 
a  rügy  

Ó 
a  hő  
a  fagy  
a  bot  
a  kés  
béna 
áldozata 
vagy 
hagyd 
a  nagy  
víziót 
légy 



a  penge  
vágni 
vágyó 
élihez 
szót 
fogadva 
simulóbb 

Hidd 
és  vidd 
szerteszét 
az 
elveszejtett 
rügyek 
halálhírét 
és 
feledd 
mindörökre 
elfeledd 
mit 
a  megbékélt  
elme 
magából 
úgyis 
kivet 
örülj 
annak 
mi 
benned 
mégis 
így 
is 
a  bárd  
suhogó 
szaváig 
megmarad 
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Túl 
a  lét  
felén 
görcsbe 
rándult 
remény 
kegyesebb 
késekért 
gyógyulóbb 
sebekért 
két 
sikoly 
közt 
egy 
árva 

mosolyért 

mert 
álom  álom  
a  föld  
a  zöld  
az  ég  
a  kék  
és 
dadog  dadog  
a  szó  
a  szép  



ALKALMI  FOHÁSZ  

Vedd  a  vállamról  
igéidet,  Uram.  
Magasztosabb  teher,  
fajtám földben  termett  
szapora  gondja  
sújtson  a  sárba,  
így  emelve  
trónusod  kopott  bűvköre  
fölé. 
Ott  csillagok  
tiszta  fénye  
éltető  italom,  
nem  megszotyult  tévhitek  
sárga,  butító  leve.  

Büszkén, 
büszkén  és  komoran  
vállalom  a  pert  
veled,  Uram,  veled,  
hisz  enyém  a föld, 
csak  enyém,  
csak  ennyi  enyém.  
A mennyei  túlvilágot  
képzeletem  teremtette  
édes  esti  mese  
gyanánt 
hogy  ne  féljek  
az  éjtől,  
ha  gyertyám  elfogytán  
zuhanok 
megfellebbezhetetlenül 
a  mélysötétbe.  
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Talán 
messze  még  
az  agyagillatú  csend,  
az  el  nem  orozható  
majdani  juss,  
talán 
győzik  türelemmel  
a  nyüvek  odalent,  
hát 
teszem, 
teszem  a  dolgom  
idefönt. 

Bendőm,  kunyhóm,  asszonyom  
gondja  vár.  
Különös  hármas  szentség,  
hiszen 
teli  gyomorral  
lehetek  csak  
erős 
födelet 
fejem,  fajtám fölé 
emelni 
és  asszonyt  hágni  
önnön  fajzatomért,  
vagy  csak  úgy,  
a sejtek  öröméért.  

Nem  küldesz,  
nem  várok  
csodát, 
Uram. 
Szóljanak  értem,  
szóljanak  csak  
a  nagy,  
harangzúgásos  gondok,  



hogy  remegjen  belé  
a  lélek  
túl  a  lét  felén,  
innen 
a  cikkanva  folyton  tovatűnő  
gyönyörűséges  mezsgyén.  

így  élek,  
homlokomon  a  bélyeg,  
a  mindennapok  rabja  
vagyok, 
gondok  igáslova,  
ki  lehettem  volna  
szárnyas,  büszke  mén.  

Iszonyú,  ami  volt,  
fakó,  ami  van,  
csillog,  ami  lesz,  
igézi  igéd  
a  reményt,  
de  én  
nem  tudom  hinni  már  
a  posványba  taposva  taszított  
pirospozsgás  emberarcok  
csinnadrattás 
föltámadását, 
ahogy 
a  havonta  folyósított  
tisztességben 
megdicsőült  gazfickók  
jajszavát 
sem 
a pokol  tornácán.  

Gyáva  voltál  
a  teremtés  tökéletességére,  
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Uram, 
hát  nyakamba  varrtad  
az eredendő  bűnt.  
így  lett  
a  te  vétked  
megbocsáthatatlanabb, 
s  az  enyém  
megmagyarázható. 

Sajnállak,  Uram,  
mert  enyém  a föld, 
minden  barázdájába  
az  én  könnyem,  verejtékem  
hull, 
midőn  magot  vetek,  
életre-fakadót. 
A teremtés  dolgát  
így végzem  el,  
immár  nélküled.  

Menj  hát,  
hagyj el  engem,  
Uram. 
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ÚJ  CSILLAGON  

- szonettkoszorú  -

1 

Fogyóhold  silány  ezüstje  harsog  
óceánt  játszik  éji  fátyol  alatt.  
Törékeny  tükrébe  hág  a  pillanat,  
hogy  sokszorozva  veszítsd  el  arcod.  

Alámerülve  még  remélsz  partot,  
kegyért  kiált  a fuldokló  akarat,  
de  szorít,  legyűr  az  örvény,  elragad.  
Meg  kell  vívnod  élet-halál  harcod.  

Harang  ha kondul  telve  rettenettel,  
a mélyből  érces  igéje  emel  fel,  
ocsúdni  életre  kietlen  tájon.  

Kimérve  tér,  idő  összegyűrten,  
hát  sorsod  e  hitvány  holdezüstben,  
hogy  arany  fények  nagy  hiánya fájjon.  

Hogy  arany  fények  nagy  hiánya  fájjon,  
mikor  dőre  tónus  árad  feléd,  
s  nincsen  számodra  sehol  menedék  
reggeltől  estig omló  éjszakákon.  

Égi  robaj dördül.  A Holdon  lábnyom.  
Laborba  zárt  ezernyi  hű  cseléd  
titkokat  tör  fel,  égitestekét,  
de  bambán  elbukik  lelki  talányon.  

2 
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Üget  az  Idő,  béklyótlan  büszke  mén.  
Átgázol  apró  virágok  tetemén,  
fűszál  alatt  remegő  bogár-szárnyon.  

Hová,  miért,  hogyan,  ha  ez  a  Trend?  
Az elme  önnön  vesztén  elmereng.  
Remél  oltalmat  más  csillagvilágon.  

3 

Remél  oltalmat  más  csillagvilágon,  
de  a csend  holt  varázsa  visszafog.  
Hiába  várnak  rád  a  csillagok,  
dübörgő  roppant  őserő  sárba  nyom.  

Képzelet  motoz  élő  gyökérágon,  
hatolva  mélybe,  hol  annyi  halott  
lesi  árgus  szemmel  mozdulatod.  
És  nincsen  erő  már,  mi  visszarántson.  

Áttörve  agyagot,  égi  kupolát  
új  hazára  kell  találni  Odaát,  
hol  veszendő  önvalód  megtartod,  

s  kedves  társlények  zsongó  sokasága  
örökké  táguló  körébe  zárja,  
ki  okul,  feladja  itt  a  harcot.  

4 

Ki okul,  feladja  itt  a  harcot,  
lehet  sorsa  valóvá  nyíló  álom,  
megborzong  mégis  rángó  idegszálon,  
ha jönnek  érte  elhagyott  arcok.  
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Arcok,  könnyek,  kések,  gyökér-karmok  
elérnek  túl  az  Óperenciákon,  
ama  ős-köteléket  kérni  számon,  
mit  hűség  arany  rablánca  alkot.  

Túl  a lét  felén fényes  pengék  éle  
hasít  sötét  rést  a lélek  egére,  
hát  fölzokogni  itt  az  alkalom,  

mert  maradni,  visszatérni  nem  szabad.  
Pólusok  közt  a kín  húsodba  harap,  
keresztre  feszít  minden  hajnalod.  
5 

Keresztre  feszít  minden  hajnalod,  
s  kinek  szöggel  ütött  sebed  nem  elég,  
sarat,  követ  dobál  rád  a  csőcselék,  
a  kegyúr  arcán  kövér  unalom.  

Hiába  sár,  kő,  sebek,  szidalom,  
amíg  léted  pisla  lángja  el  nem  ég,  
hullatod  értük  bús  szavad  melegét,  
hogy  teremjen  béke  vad  ugaron.  

Olajfa-ággal  ékes  bár  az  út,  
bezárva  mind  az  áhított  kapuk,  
a  hontalan  újra  messze  bujdokol.  

És  adatik  sivár odú  valahol,  
hogy  eltűnődhess  kőből  vetett  ágyon.  
van-e  csillag,  mit  nem  gyalázott  lábnyom?  

6 

Van-e  csillag,  mit  nem  gyalázott  lábnyom,  
s  fények  sugarán  eljuthat  oda  
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az  Univerzum  örök  vándora,  
botladozva  csalóka  szivárványon?  

Hétszínben  pompázhat  buján  az  álom,  
csilloghat  szüzén  új  csillag  pora,  
nem  lesz  világcsavargó  otthona.  
Sorsod  az  odú,  hogy  magába  zárjon.  

Vágyik  ott  az elgyötört  recehártya  
konokul  valami  szépséges  Másra,  
mit  kontúroz  sötétben  sejtelem.  

És elámulsz  teremtett  képzeten,  
szépséges  Máson,  szánnivaló  álmon,  
rettenet  gyöngye  gördül  szempilládon.  

7 

Rettenet  gyöngye  gördül  szempilládon,  
néma  gondolat-vonat,  ahogyan  
törött  síneken  vesztébe  rohan  
a végső,  kisiklatott  állomáson.  

Az  éj vásznán  a gőg  új  strigulát  von,  
elfogja,  rázza  káröröm-roham,  
visszhangzik  dörgő  röhej  boldogan  
az  Idő  partján  merengő  sziklákon.  

Ez  hát  a vég,  minden  befejeztetett.  
Nincs  mód  megóvni  parányi  létedet,  
mi  kővel,  nagy  haraggal  eltipratott.  

És moccan  fölötted  a  kőhalom,  
szétrúgja  dühöd  a csúf  alakzatot,  
tilalmas  igék  vérző  ajkadon.  



Nagy  Zoltán  Mihály:  Új  csillagon  

8 

Tilalmas  igék  vérző  ajkadon,  
az  űrbe  kizúg  szárnyas  új  gondolat,  
keresni  csakazértis  csillagodat,  
hol  igazgat  Rendet  szép  hatalom.  

Alant  káosz,  barbár  birodalom,  
ott gőg  emel  omló  Bábel-tornyokat,  
s  őrzik  a hordát  vicsorgó  ebfogak  
túl  a ferde  horizont-vonalon.  

De  most  adott  a  pillanat.  Felível,  
ki  minden  sejtjében érzi,  menni  kell,  
mert  utál  a fül  ármányos  igéket.  

Kitépett  gyökeret  bár  kínja  rángat,  
vádolón  hiába  kiált  utánad.  
Csillagod  hív,  nagy  fényei  fénylenek.  

9 

Csillagod  hív,  nagy  fényei  fénylenek,  
kacag  feléd  pirospozsgás  bolygó,  
kozmoszon  túli  térben  bolyongó,  
arany  zuhatag  becézi  szemedet.  

Kitárva  két  karod  a  tüneménynek,  
elméd  jókedve  dúsan  gomolygó,  
bizakodva  kinyílt  napraforgó,  
arcodon  büszke  mosoly  épít  fészket.  

Hiszed,  önvalód  örül  teljességnek,  
ahol  szándék  művel  igazat,  szépet,  
hát  rikolt  üdvöt  cikkanó  képzelet.  



És fölzúg  harangod  félreverten.  
Csillagzik  bolygód  szemednél  szebben,  
de  ismert,  hitvány  anyagból  vétetett.  

10 

De  ismert,  hitvány  anyagból  vétetett,  
pazar  fénye  nem  arany,  csak  sárga,  
takar  mélysötétet  sugárzása,  
világegészet  alkotó  lényeget.  

Az elme  rőt  révületben  ténfereg,  
robosztosul  szemedben  rút  ábra.  
Létező  mindenek  sivársága  
tombol,  sejteti  nyomorult  végzeted.  

Még  ráng  a vágy  sérült  erőterekben,  
de  már  iszonyú  szimbólum  kezedben:  
kövér  örömfürtből  sovány  gerezd.  

Ez  hát  jutalma  annak,  ki  vétkezett,  
a teljességre  emelt  óvón  kezet.  
Itt  a  perc,  hogy  önvalód  megfelezd.  

11 

Itt  a  perc,  hogy  önvalód  megfelezd,  
hasadván  kettős  csonka  féltekére,  
mit  zord  űrszél  süvöltő  sebessége  
egymástól  fényév-messzeségre  vet.  

Egyik  énednek  kaján  élvezet,  
mikor  a másik  még  remegve,  félve  
kapaszkodik  a  fények  gerincére,  
de  sorsa  mindig  hulló  rettenet.  
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Hever  a törött  Egész,  legyőzetett.  
Számolják  sóhajok  veszteségedet,  
elvágyni  az elme  immár  erőtlen.  

A csendben  ébred  alélt  szívverés,  
mert  fogamzik  új  gondolat,  merész,  
és  hazatérsz  komor  jelenidőben.  

12 

És  hazatérsz  komor  jelenidőben  
csitítani  fölsíró  dallamot,  
mit okoz  elvetemült  baltafok,  
lesújtva  termő  Másra  eszelősen.  

Mert  bősz  harag  és  gyűlölség  időtlen,  
hol  őrült  barbár  trónhoz  juthatott,  
s  halott  madárdalt  fákra  aggatott.  
Mindeneket  nem  birtokolhat  ő  sem,  

hát  befutja,  megsimogatja  szemed  
a  régről  ismerős,  tarolt  réteket,  
föléjük óvón  áldó  kezed  röppen.  

Tettvágy  feszít,  fenséges  állapot.  
A küzdelmet  itt  újra  vállalod,  
hogy  lásd  magvak  örömét  kikelőben.  

13 

Hogy  lásd  magvak  örömét  kikelőben,  
ekézett  mezőn  termő  vágyakét,  
ahogy  csillan  apró  csírán  a  Lét,  
mit  mohó  gyökér  táplál  áldott  rögben.  
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Rögben,  merészen  táguló  körökben  
a  vegetáció  zsongása  szép,  
minden  csírában  önnön  vágya  ég:  
beteljesülni  arany  fényözönben.  

Megóvni  e  szőke  birodalmat  
szándékok  vidám  csapata  seregei,  
dologra,  dallamra  daccal  telve  el.  

S  napkeltét  ígér  hajnali  harmat,  
kidöntve  ím'  a golgotás  kereszt,  
ahol  fejfád  is gyökeret  ereszt.  

14 

Ahol  fejfád  is gyökeret  ereszt,  
ha  szólít  majd  az  anyaföld  törvénye  
és engedelmesen  ölébe  térve  
emléked  őrzi  bárdolt  ékezet.  

A hála  bárdol  tölgyből  érdemet,  
s  tanít  ifjakat öltözni  mellvértbe  
nagy  műved,  a  dac  izzó  keménysége,  
mi  titkos,  nemes  ércből  veretett.  

Hát  lehet  remény  itt  a büszke  létre,  
teremtve  új  csillagot,  hamvasat,  
ahol  okos  utódok  elme-éle  

forgat  aranyos  fényű  kardvasat,  
ha  kondítva  újra  bús  harangot  
fogyóhold  silány  ezüstje  harsog.  



15 

Fogyóhold  silány  ezüstje  harsog,  
hogy  arany  fények  nagy  hiánya  fájjon.  
Remél  oltalmat  más  csillagvilágon,  
ki  okul,  feladja  itt  a  harcot.  

Keresztre  feszít  minden  hajnalod.  
Van-e  csillag,  mit  nem  gyalázott  lábnyom?  
Rettenet  gyöngye  gördül  szempilládon,  
tilalmas  igék  vérző  ajkadon.  

Csillagod  hív,  nagy  fényei  fénylenek,  
de  ismert,  hitvány  anyagból  vétetett.  
Itt  a perc,  hogy  önvalód  megfelezd.  

És hazatérsz  komor  jelenidőben,  
hogy  lásd  magvak  örömét  kikelőben,  
ahol  fejfád  is gyökeret  ereszt.  







Fázisképek 
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ÚTON 

Vonatra  várok.  Forrong  a  csarnok,  
hajbakapnak  angyalok  és  barmok.  
Felzúg  a vágy,  indulni  már  feléd  
—  távol,  nálad  a vágyott  menedék.  

Barbárok  útján keletről  jövök,  
könnyeknek  hullása  hátam  mögött.  
Halmaid  bársonyán  térdepelve  
leszek  rászorulva  kegyelmedre.  

Nem  csodát,  csak  a  közelségedet!  
És  a percet,  ölre  menni  veled.  
Győzelmi  esélyt  ringat  a  vonat,  
emeld  föl megadón  két  karodat.  

Lassul  a  kerék,  toronyház  fénylik.  
Uram-Isten,  mit  keresek  én  itt?!  
Cipelek  szorongó,  bús  örömet:  
boldog,  aki  tőled  hozzád  jöhet.  
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HANGULAT 

Miért? Miért  nem?  Némák  
a viharvert  fellegek.  
Belül  sápadt  sejtelem:  
minden  elvégeztetett.  

Mégse?  Bús  talány.  Hinni  
a  lehetetlent  szabad?  
Késő.  A Semmibe  hullt  
kiáltó  szavam,  szavad.  

Ennyi?  Elég.  Vágyaid  
testéből  serked  a vér. 
A megvesszőzött  lélek  
seblázasan  hazatér.  
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AZ AZ ÉJSZAKA 

Az  az  éjszaka  
a szerelemmel  illatozó  csend  
ránkszakadt  boldogságosan  
hiánya  térnek  időnek  
szemünk  madara  felszállt  
csillagpárnak  a  hajnali  égre  
repültünk  tenyér-szárnyakon  
levedlett  rólunk  minden  törvény  
visongva  sírva  ujjongva  
megpörgettük  az  égitesteket  
az  Univerzum  apró  búgócsigáit  
forogjanak  sebesebben  
örvényes  kedvünk  szerint  
...  Aztán  a  zuhanás  
az eszmélő  tudat  ökle  
arcunk  kipirult  porcelánjain  -
hogy  ezt  a  szárnyas  gyönyörűséget  
hitvány  tolvajok  módján  
most  is  csak  loptuk  kedvesem.  
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EMLÉK 

megtörtük  az  időt  
mint  lopott  kenyeret  
ártatlan  éhezők  

pergő  morzsa-percek  
szavaidtól  szívem  
friss örömmel  telt  meg  

fölizzik  az  emlék  
hideg  éjszakában  
árasztja  melegét  

fogvacogva  mégis  
tántorog  nélküled  
elsodor  a szél  is  

hozd  el  azt  az  estét  
tétova  lépteid  
sóhajom  keressék  

megbomlott  ritmusát  
futó  éveimnek  
csókjaid  csitítsák  
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SZERELEM 

én  önzőn  üldözöm  
ő  hozzám  menekül  
sújtom  édes  kínnal  
jajgat  szerelemül*  

elalél  föllobog  
magasba  zuhanok  
lángoló  ölében  
elégek  megfagyok  

ölelem  megölöm  
feltámad  elsirat  
havazó  hajnalon  
hazudik  igazat  

megcsillan  eltűnik  
átkozom  keresem  
veretik  szívemre  
fájdalom  szerelem  

*  így! (lásd:  csehül,  németül,  cefetül)  



MONOLOG 

odakint 
habosan  jókedv  hancúroz  
idebent 
iszapos  csend  

hiányoddal  viaskodó  percek  

váddal 
vesszőzném  e  hiányt  
de  telve  emlékeddel  ágyam  agyam  
hát  könyörgésre  torzul  a  szám  
hagyd 
a  Távolt  a  legyőzhetőt  
szemed  rámzuhogó  fényével  becézz  
szavaid  omlása  lavina  legyen  
ágaskodó  korlátot  zúzzon  
titkokat  termő  tested  áldott  
melegébe  bugyolálj  engem  

ezt 
gondolom  rólad  
szobányi  iszapos  csend  mélyén  
emléked  térdén  a  szoknyát  
sóváran  simogatom  

de 
szemed  fókuszából  számkivetve  
arcul  üt  ökle  az  örömnek  

kívül 
belül 
jaj  minő  jelenés  

távolodsz  távolodsz  egyre  
közelebb 
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TÉL-ESTI  DAL  

Hó-csöndben  halkan  elmerült,  
álomba  hullt  a  nagyvilág.  
Dalolva  halnak  fagyhalált  
a  kintfelejtett  dáliák.  

Hó-csöndben  minden  vesszen  el,  
virrasszon  csak  az  én  szobám,  
karomba  igézni  téged  
ezen  a  téli  éjszakán.  

Öröm,  hogy  ma  is  láttalak,  
hogy  szavad  szómra  válaszolt,  
és képzeletben  két  kezed  
rajongva engem  átkarolt.  

Szemed  fényébe  költözöm,  
arcomat  hozzád  emelem.  
Szakadjon  lázas  szívünkre  
gyógyító,  csókos  szerelem.  

Hó-csöndben  minden  vesszen  el,  
virrasszon  csak  az  én  szobám,  
társammá  igézni  téged  
ezen  a  téli  éjszakán.  

Titkokkal  sejlő  tünemény,  
sóhajts  az  éjbe  csillagot,  
suhogó  dallammal  hirdesd,  
csillagod  fénye én  vagyok.  

Biztass  biztató  szavakkal,  
hogy  minden  nap  az én  napom,  
s  mi  tőled  messze-igézzen,  
ó  nincsen  olyan  hatalom.  



Hó-csöndben  minden  vesszen  el,  
virrasszon  csak  az  én  szobám,  
valóvá  igézni  téged  
ezen  a  téli  éjszakán.  

Hó-csöndben  halkan  elmerült,  
álomba  hullt  a  nagyvilág.  
Kísértő  lelket  játszanak  
a  kintfelejtett  dáliák.  
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MOTYOGAS  BOR  MELLETT  

állj meg  idő  állj  meg  
italom  életem  
gyöngyhabzással  áldd  meg  

vitattam  vétettem  
asszonyom  tűz-öle  
kitagadott  engem  

jutva  kivert-sorsra  
égtájak  határán  
megmar  kökény  bokra  

verj meg  idő verj  meg  
sziszegve  szavaim  
véled  is  perelnek  

lenne  bár  a  dolgod  
kiáltó  kínjaim  
békévé  nem  oldod  

mülasz  mülasz*  vakon  
álnok  szeretőket  
ékesítsz  gazdagon  

hej  idő  haj  idő  
igaz  szép  szeretők  
agancsa  égig  nő  

törvény  hogyha  tiltja  
latrok  szégyenének  
miért  rajtunk  pírja  



pírban  perben  porban  
áramlik  a  vérünk 
mégiscsak  bíborán  

hitünk  vétkünk  ennyi  
akarunk  tudunk  csak  
szigorún  szeretni  
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VIRÁGÉNEK 

Szemem  egén  lebegőn  
te  csak  nekem  tündökölsz,  
mézet  csurgat  bíbor  ajkad,  
mosolyoddal  engem  ölsz.  

Áldozatod:  sóhajom  
omlik  eléd  remegőn.  
Áldott  átok  a te  csókod,  
szemed  fénye  szemfedőm.  

Ez  a világ romba  dőlt,  
törött vonó  hegedül.  
Mivé  leszek  kegyelmedből  
kiszakadva,  egyedül?  

Száll  a kezem  kezedbe,  
öled  megtart,  elveszejt,  
lehulltában  csillagszemem  
hálaadó  könnyet  ejt.  



Nagy  Zoltán  Mihály:  Új  csillagon  

A  SZERELEM VERSE 

Nélküled  alszom  el  
melletted  ébredek  
Meggyötör  összefűz  
veled  a  képzelet  

Kevés  a  képzelet  
hamis  a  varázslat  
dühöngve  egészen  
magamnak  kívánlak  

Kívánság  sóhajok  
karmos-kék  akarat  
Omolj  már  karomba  
kékülő  ég  alatt  

Dögmadár  fekete  
átsuhan  szívemen  
Irgalmas  légy  velem  
átkozott  szerelem  
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FÁZISKÉPEK 

Hogy  pulzál,  
sugárzik 
ez  az  ökölnyi  
izzó  titok!  

Zuhog  rá  
naponta 
közönyöd. 

Iramlanak 
apró  repedések  
a  szívemen.  

Viszik  a  hírt  
zúgolódó  égtájak  felé  

itt 
benn 
a  mélyben  
katasztrófa  készül!  



KATASZTRÓFA 

Rámvirradt  szemed  éjszakája  
azóta  nem  létezem  
repedő  kontúrok  
sebein  át  
szivárgók  szét  a  semmibe  

Micsoda  halálnem  
omló  anyaggá  magasztosulva  
csillanni  meg  
szemed  sötét  fényeiben  

Létedből  kivetve  
nincs  többé  nem  lehet  
dolgom  veled  
halmaid  közt  
hiába  hittem  
kerengő  önvalómnak  
megszállható  röpteret  

Széteső  anyagból  
már  nem  sugaraz  
kék  ragyogással  a  kín  
letörölhető  a  katasztrófa  
pirosfoltja 
csukott  szemed  ablakain  

így  lettél  vesztem  
ki zengő  zenitet  kerestem  
aláhulltam  menthetetlen  

Összeállnak  eggyé  
csipetnyi  anyafölddé  
sejtjeim 
a behorpadt  horizont  alatt  

A szemedből  kizárt  fényben  
nélkülem  neked  
mi  marad  —  







Fejcsóválva 
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ANYÁM,  KENYÉRREL  

Öreg  már  a sorban  állni,  
egy*-kenyérért  minden  estén  
hosszú  órát  végigvárni.  

Mégis  ott  áll  -  gondok  hajtják,  
kopejkával  a  markában  
megváltani  minden  napját.  

Milyen  idő,  milyen  kor  van!  
Tengődtetnek  öreg  szülők  
számkivetve,  szegénysorban.  

Hatalmasok,  Hivatalok,  
vetve  arcom  szégyentűzbe  
általatok,  miattatok.  

Nem  kegyelmet,  égi  mannát  -
követelem  az  anyámnak  
ősi  törvény  igazságát:  

túl  a lejtőn,  annak  alján  
érdem  szerint  legyen  jussa  
a  nyugalom  minden  napján.  

Öreg  már  a sorban  állni,  
hajlott  háttal,  fájó  lábbal  
egy-kenyérért  várni,  várni.  

Jaj, hogy  ott  áll -  miként  mások!  
Kopejkával  a  markában  
megváltani  a  világot.  

1989 

*  egy-kenyérért...  
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NÉGYSOROSAK 

1 

Elillant  álmok  szétdúlt  vackán  
vergődsz  immár  otthontalanul.  
Üvölts,  ha  fáj a zsongó  hiány  -
hangod  fehér  sivatagba  fúl.  

2 

Teremtett,  törékeny  csendben  
lesem  naponta  jöttödet.  
Veszejts  el,  hogy  megbocsássam  
tebenned  önnön  bűnömet.  

3 

A lét  újra zsendülő  mezőin  
terem  dudva  is,  hólyagos  közöny.  
Félek:  kifakad  a  szürke  tályog,  
s  lesz  mezőinken  gyilkos  vízözön.  

4 

Elkophat  cipőm  talpa,  
a  lábam  bokáig,  térdig.  
Vonszol  a terhem  így  is  
a választott  úton  -  végig.  

5 

Parázslanak,  tilalmasan  
ölelkeznek  sejtjeink.  
Lent  a földben  fejcsóválva  
összenéznek  őseink.  
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6 

Tenyeremben  négy  barázda  
jövendőmet  magyarázza.  
Elhinném  tán  jóslatukat,  
de  a tudat  fügét  mutat.  

7 

Én én  vagyok,  jogot  a jajhoz 
pírban,  perben  örököltem.  
Sírvafakadt  Isten  igéje  
már  a tízéves  kölyökben.  

8 

Hajbakapott  bennem  
ösztön  és  értelem.  
Civódó  tündérek  
prédája  életem.  

9 

Fényt,  meleget  simogatni  
megfáradt  szemekbe,  szívekbe,  
azután  aláhullni  
őszi  levélként  zizegve.  

10 

Borgőzzel  bűzlik  az  éjszaka.  
Ütődött  utódok  gajdolnak.  
Hullámzik  a  temetők  földje.  
Forognak  sírjukban  a  holtak.  
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LEVÉLFÉLE  BUDA  FERENC  ÚRNAK  

(A címzett  stílusában)  

Elfogyván  türelmem,  soraim  indulnak  
messzi  ukrán  földre  Buda  Ferenc  úrnak!  
Indítom  levelem  immáron  másodszor,  
Kendnek  ha  lelke  van,  erre  már  válaszol.  

December  havában  ezelőtt  egy  évvel  
fordultam  biz'  Kendhez  az első  levéllel.  
Megkapta  Kend?  Netán  eltévedt  a  posta?  
De  hisz  a levelet  vissza  se  nem  hozta!  

Esztendő  múltával  tűnődik  az  elme,  
gondolok  már búsan  minden  percben  Kendre.  
Ugyan-ugyan  milyen  egyéb  gondja  akadt,  
hogy  első  levelem  válasz  nélkül  maradt?  

Hosszú,  vastag  levél  volt  az,  amit  küldtem,  
amivel  én  Kendet  akkor  megbecsültem:  
három  gépelt  oldal,  mellé  kis  ajándék,  
no  meg  a sorokban  őszinte  jószándék.  

Kérve  kértem  Kendet,  adjon választ  nekem,  
hadd  mulassak  én  is  a  Buda-verseken;  
ne  is  hogy  mulassak,  hanemhogy  főképpen  
terjesszem  azokat  kis  falunk  körében.  

Kis  falunk  körében,  egész  Kárpátalján  
e  kis  magyarsággal  tudatni  kívánnám:  
él  még  Buda  Ferenc,  Papi  poétája,  
tartsa  is meg  Isten,  adjon  áldást  rája.  



Adjon  áldást  rája,  a kezébe  tollat,  
mert  az  ő  szívében  szép  rímek  dalolnak.  
Dalolnak,  sírnak  is,  ahogy  a sors  hozza,  
csengő  rímeivel  búját  aranyozza.  

Isten  látja lelkem,  igazat  szól  a  szám:  
a  Kend  költeményét  szívesen  olvasnám!  
Választ  mégse  kapok  -  talán  biz'  haragszik,  
s  várhatom  levelét  akárhány  tavaszig?  

Kinek  is,  minek  is  írja Kend  a  versét,  
ha  fiókban  tartja,  hogy  meg  ne  ismerjék?!  
Adja-küldje  bátran,  kíváncsiak  vagyunk,  
bárdolt  igéire  éhezünk-szomjazunk!  

Szép  szavakkal  kérem,  szívlelje  meg  végre:  
szánjon  karéj  időt  egy  válaszlevélre!  
írja  meg  a  sorsát  nekem  bizalommal,  
borsozza  levelét  csípős  verssorokkal.  

Nem  magamnak  kérem:  ki  szeretném  adni,  
ezáltal  azokat  másnak  megmutatni.  
Másoknak  mutatni,  hadd  tudják,  hadd  lássák,  
Papi  poétáját  ámulva  csudálják.  

Mert  aki  verset  ír,  csodát  művel  azzal,  
többet  ér  bárkinél  három  bakarasszal;  
de  ha eltitkolja,  amit  rímbe  szedett,  
minden  sora-verse  bizony  kárba  veszett.  

Ezt  akarja  Kend  is? Csakhogy  én  nem  hagyom:  
inkább  a  tollammal  verem  Kendet  agyon!  
A Kend  rigmusait  kérem,  követelem,  
s  kéri-követeli  Papi  népe  velem!  



...Úgy  hallom,  nyögdíjas,  díja pedig  kevés:  
nyolcvan  fonnyadt  rubel  bizony  csak  az  egész.  
Üsse  kő!  Egyet  se  búsüljon  Kegyelmed:  
hátha  majd jövőre  valamit  emelnek!  

Félre  a  tréfával,  nincsen  hozzá  kedvem,  
várom  a válaszát  egyre  csüggedtebben.  
Egyre  csüggedtebben,  mégis  reménységgel:  
talán  meglep  mégis  engem  egy  levéllel.  

Ennyi  a levelem,  soraimat  zárom,  
búcsúzóul  Kendnek  őszintén  kívánom:  
hogyha  a válaszhoz  most  se  talál  kedvet  
-  cirmos  kandúrmacska  rúgja  tökön  Kendet!  
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CSIPKELŐDŐ  MÚZSA  

1.  Differenciált  bérezés*  

Egy elaggott  legyet  
két  csapással  
ütött  agyon.  
Most  mélyen  háborog,  
hogy  fillér  csak  
a  jutalom.  

2.  Falukép*  

A fejlődés  káprázatos,  
és  szép,  
ami  következik.  
Sok  mihaszna  Riska  helyén  
már  most  
Zsiguliló  nyerít.  

3.  Főnöki  döntés  nyomós  okkal*  

Leváltom,  mert  
nem  tűrhetem,  
amit  művel  Pia  Pál:  
mámorában 
nyaralómról 
mindenfélét  kiabál.  

4.  Hangok  az  utastérben*  

-  Uram,  
már  megbocsásson,  
keze  a zsebembe  tévedt!  
-  Haha,  
üres  volt  az  már,  
nyugodtan  vehet  rá  mérget!  
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5.  Verbatrosz*  

Magasba  vágyva  
naponta 
nagy  albatroszt  alakít.  
Nem  veszi  észre,  
verébtől 
örökölte  szárnyait.  

6.  Nyilatkozat  
választási  győzelem  után*  

Én  idefönt  
oly  hűen  óvom  
Polgár  bátya  álmait:  
mindegy  lenne,  
ha  vasvillásan  
a vén  bolond  állna  itt.  

7.  Valahol  egy  kiadóban*  

-  Hogy  az Ön  művét,  
'Az  igazság"  címűt  
adjuk  ki végre  az  idén?  
De  kedves  uram,  
a  recenzens  szerint  
nálunk  erre  nincsen  igény!  

6.  Mese*  

Elindulni  készült  
három  szép  szál  legény,  
hogy  világot  látna.  
-  Sehová  se  innét!  
mordult  rájuk  anyjuk,  
a vasorrú  bába.  



CSINTALANKODÓ  MÚZSA  

1.  Ötlet*  

Asszonyom, 
a férje 
kedvetlenül  kókadt.  
Vállalom 
hajnalig 

a  férji  funkciókat.  

2.  Erőszak*  
-  Ennyiszer  mászni  rám  
ilyen  egykedvű  kéjjel  
már  mégiscsak  sok,  hallja!  
-  nyöszörög  a  sértett,  
vagyishát  vén  vekkerünk  
frigid  kismutatója.  
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TÖPRENGŐ  MÚZSA  

1.  Kuriózum*  

Lennék  én,  hej,  
düvad  módján  
csörtetve  törtető.  
De  belátom:  
jogos  jussa  
másnak  is  az  erdő.  

2.  Vallomás*  

Hazám 
ez  a tájék, 
világra  ő  hozott.  
Hát  nem  
kívánhatom, 
hogy  legyen  átkozott.  
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