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BELSŐ CSILLAGOK 





ÍGY VAGYOK 

Kinyílt a tavasz, kökörcsinek 
lilába oldják a tél jegét. 
Valaha én ültettem őket, 
temetve mindnek gyökerét. 

Jeges űr borzolja szét agyam 
misztikus bűnök vad éjjelén. 
Borzadhatok: így vagyok magam 
elárvult világok köldökén. 

Tiszta, világos voltam - vége. 
A kint nyomorgó feketeség 
itt bent az ember menedéke, 
s nem látja senki gyöngy-ékkövét. 

Mindenképpen a csend eltévedt 
foszlányai tépik szét hajóm, 
minden egyéb szerteszéledt, 
vagy szél rázza egy száraz karón. 

- Kései, sajgó vallomások 
fehér démona, ments meg engem, 
s ha várnak még rám állomások, 
sok régit engedj elfelednem. 



EMLÉK 

Forró félsziget ölelte 
éveinket, állt a bál. 
- De az ártatlan ifjúság 
egyszer máglyára talál. 

Egy esztelen srác e tűzbe 
lépni volt elég bolond; 
nem látta: hamu fájdalma, 
elsárgult avar a lomb. 

Tizenhét éves volt akkor. 
Vad, szertelen álmodó. 
Nem sejthette még, hogy minden 
puszta csend, és csal a szó. 

Hogy lassan vége, és a perc 
e végnek menedéke: 
jutalom. Csattant egy pofon, 
villant az éj lidérce. 

Hogy utolsó volt, ami fájt, 
azt ott nem sejthette még... 
Jött azóta száz pofon, ám 
akkor volt épp tizenhét! 



FÉLELEM 

Mennyi mindent elterveztem, 
mert ifjan másnak hittem 
az élet fanyar dallamát... 
Tavaszom se volt még talán, 
s kétezeröt fülledt nyarán 
tanulom az alapszabályt: 

ne tervezz és ne reménykedj, 
hogy nő a mag, sose kémleld, 
ne lépj mindig az árnyékra, 
ne legyél szentjánosbogár, 
káprázat csak a pókfonál, 
szerelmed keleti gésa -

Ne hidd el, hogy akad áldás, 
lefordítható kiáltás, 
mi eljut a magas égbe -
Egyszer talán túlnő rajtad, 
s üvöltesz majd: nem akartad 
- de már benned szenvedése. 

Leplekbe burkolt múmia 
koponyád mögött az ima, 
mely magadhoz elvezethet, 
hogy megtaláld, ami voltál 
- egy sejt homlokán az oltár, 
ős, ki él, s életet teremt. 



FÁKLYÁK 

Mivé tettetek, ti bolond álmok, 
hová csaltatok, milyen utakra?! 
Tán haragszanak az istenségek 
a messze zengő egyszerű ének 
vajákos-tiszta dallamaira? 

Vesszen hát minden, az egész Világ 
még parázsló hamvaira lépek 
egyszer majd, a mindenség kezdetén 
vörös és fekete palástban én, 
bosszúszomjas, kegyetlen kísértet! 

Bánom is én, már úgyis egyre megy! 
Mindenre-szántan elmgaszkodom 
születésed estéjén, te Szellem, 
lelkembe ásott időtlen verem, 
nem fog vissza már semmi oltalom. 

Miért szánnám létezésem poklát? 
Viselve annak rettegett súlyát 
a szellem lehűl, a világ tágul. 
- így lehetünk egymás oltalmául 
mindörökké világoló fáklyák. 



SZAVAM EMELEM 

Szeretni, hogy 
meg ne mutatnám 
magam 
- én boldogtalan - , 
nem tudok. S akinek 
fülébe súgnám 
titkom, 
elhagyna örökre. 
Hát szavam emelem 
égi tág körökbe. 

Meg kell találnom 
belső hazámat. 
Félhomály 
kinn a táj, 
az ég a földre dől, bár 
csupán szelíd vadonná 
emel a béke. 
Leszögezhetem: mindennek 
vége. 

Belép az ősz az ablakon, 
ki-bejár, 
s rám talál 
a szellem, rám, ki 
féli még a halált, és 
bosszúból 
megalkotja önvilágát 
száz fonálból 
újra és újra. 



Az égen felhők 
- angyalok! -
egészen 
fehéren 
fogannak, szülnek 
nedves magzatot -
Táplálékul az agyagnak 
tapasztom fülem a földre: 
magam vagyok! 

Ember, találd meg 
házad! 
Ez itt a 
furcsa ma -
Csak az őszinte ima 
lázad; 
fákat dönt hited, 
a képzelet. 
- Feltárja majd 
egy sírlelet. 



ÉNEK SZOBÁMHOZ 

Egy apró kamra volt valamikor, 
ahol élek több mint negyven éve: 
3x4-es, mint egy monitor 
képarány egy standard gépre téve. 

Lázképek innen iskolán túlra 
- mint kokainfüggőt a vágy - vittek. 
Húrokon táncolt a partitúra, 
és a gondolat, hogy legyünk kvittek 

önmagunkkal, mert bárhová vittek 
minket a hangok, a fények, a hit: 
mi nyomunkban árnyékunkra tévedt 
- ma is, annyi év után felhevít. 

De szobám homálya lehűt megint, 
ő csak egy új polcot észlel magán, 
talán azt sem. Megbámul és legyint 
- ki tudja, lesz ez még jobb is talán. 

Padlásra vitt régen a gyermekkor, 
szemben a sarok még őrzi nyomát. 
Majd kürtő lett, hogy bősz tél-kezdetkor 
ne érezzem az idő fagyfogát. 

Ma már csak kábelek lógnak onnan, 
egyre több, mert nőnek az antennák, 
s a műszerek hírt hoznak, ahonnan 
informál engem, minket a világ. 

Évekig nem láthattam, a hibás 
ki más lehetne, persze én vagyok; 



közben ő még kisebb lett, én meg más 
bőrt kaptam, mert a régi elhagyott. 

Nosztalgia ez? De hisz e sorok 
a papíron innen mennek messze -
Fekszem, írok, príma cigit szívok, 
s gépem mereng, hogy beinduljon-e. 

Legendás e zug. Faluban vagyunk, 
hol a népek mindent kibeszélnek, 
s leírtak minket. Ám ha meghalunk, 
titokzatos szentélyembe lépnek. 



BELSŐ CSILLAGOK 

Lobogó lélekkel könnyezem, 
ezen a világon nincs helyem. 

Eső dalol, a szív kiárad, 
és fölöttem az ég kiszárad. 

Kéklenek messze nagy tengerek, 
de moszat az aljuk; elmegyek 

föl a hegyekbe, s onnan tovább, 
taposni istenek szent havát. 

Vagy hulljak porba itt lent gazul? 
- Hiszen egyszer minden térdre hull! 

Nem. Álmodni csillagok ölén kell, 
hát indulok messze-messze el, 

hogy lebegve időn és téren 
titkot lássak túl a kék égen, 

s elmondhassam nektek: csillagok 
büszke ragyogásából vagyok! 



AZ UTCÁN 

Józsefattilásan 

Az utcán por pereg 
lazán. 
Este van, szendereg 
hazám. 

Hazát ki emleget, 
talán 
a múltba révedett, 
az ám! 

Lassú, zöld ércpatak 
lelkem, 
utamon dallamát 
zengem. 

Zümmögnek üveggyöngy 
méhek, 
szárnyukon világcsönd, 
fények. 

Vallom a múlt-jövő 
hitét: 
belül vagy, s kint ülő 
veréb. 

Belül vagy, idd hazád 
levét; 
kívül elátkoznád 
nevét. 

Messziről ragadtál 
hasadt 



önmagad (ami fáj) 
alatt, 

magadból kitéptél 
falat, 
szavaiddal léptél 
szabad, 

de tilos mezsgyékre, 
no lám... 
Üzenet szállt égre 
bután. 

Az én utam adott, 
s porán 
elkísér egy akkord 
talán. 



HANGULAT 

Hang a csendet, tűz a vizet, 
engem taszít a valóság. 
Kitagadott önvalómban 
ledőltek a büszke tölgyfák. 

Körülöttem dolgok, tárgyak, 
viszonylag rendes emberek, 
de a nyelvük, én istenem, 
pörög, mint a gépfegyverek. 

Már semmit se várok, semmit. 
Legnagyobb vétkem a daccal 
szélesre tárt belső világ. 
Ennyi jár, s ez nem vigasztal. 

Nincs hitem. Szamár az élet, 
bölcs a végzet: butulhatok! 
Magányom csendjébe vetve 
miért éljek? Meghalhatok. 



2004 KIJEVBEN 

Hát itt egy újabb oldal; 
kockáin úgy száll a szó, 
mint a létről szőtt csaló 
zsoltár halotti torban. 

Ki a rendet kerestem 
- csend szállt rám. Kettéosztott 
lángbölcsőmnél virrasztott 
a kezdettől felettem. 

Lázzá feketül a láng, 
mi lassan, mélyen éget; 
s mint komoly, szép kísértet, 
mellém fekszik a világ. 

Izzó, bíbor anyag zár 
körül, visz valahova, 
célja nincs, nem volt soha... 
Csukott, hát éhes a száj. 



KIVÁLASZTOTT 

Bármi az ítélet rólam 
mindig kiválasztott voltam! 
Igazam ki szidni merte: 
azt az Úristen megverte! 

Mi gondolat terem, szabad 
égbolt-vizek tükrén szalad; 
itt lent szürke porba rúgnék -
Nem sajnálnám, ha elmúlnék, 

de világol csillag nékem, 
gyermekkorom újraélem, 
s hull jövőbe szellemszárnyon 
szép-szomorú ifjúságom. 



VALLOMÁS 

Én már semmitől se félek, 
nem lázadok, nem remélek. 
Mint a füvek, éldegélek, 
lassú perceken elégek. 

Nincs énem, nincsen hiányom, 
se hitem, se kívánságom. 
Lapulok lehullott ágon, 
földön és szivárványon. 

Nyáron a fény megsimogat, 
harmat öntöz, eső sirat, 
télen puha paplan alatt 
álmodom: a kozmosz halad. 

Belém omlik a bukott űr, 
kívül vagyok itt legbelül, 
a világ gyökeremre ül 
csöndnek, fénynek szerelmesül. 

Elszáradt ágán a létnek 
talán mégis csak remélek. 
Többé semmi mást nem kérek, 
mert már csak másokért félek. 



VESZTETT CSATA UTÁN 

Amíg bíztál erődben, 
védted, mi benned szép s jó, 
de győzött, lelkedbe mart 
szivárvány és a kígyó. 

Minden mozdulat: halál. 
Az álmok mind elúsznak, 
véredben a méreg, már 
elég vagy önmagadnak. 

Boldog mécsesek fia, 
kihuny halvány sugarad, 
állva iszamós mezőn 
halott árnyék nem marad. 

Csúf hüllő, szép angyalok 
átkával zúzott gyöngyök -
Üdvre esélytelenül 
szíved verembe döntöd. 



VIHARBAN 

Őrjöng az ég, mennydörög az átok, 
kalapálnak az égi kovácsok, 
csattanó ércként Ég vize fénylik, 
Isten bősz haragja feketéllik. 

Már ösztönös rettenet a vadban: 
rejtőzni futnék bőgve, riadtan, 
tető alatt, falak között - szégyen? -
meghúzódni némán, észrevétlen. 

De fejemre csörgősapkát, láncot: 
őserőkkel haláltáncot járok, 
végtelen ég alatt föld sarában, 
ösztönök pokol-torkolatában! 

Mint vidám, kerge szegénylegények 
- belül szomorúak, ettől szépek - , 
fekete égen vad litániát 
harsogva, fényesen vonulok át! 

.. .Némák a versek gyűrt noteszemben, 
oly nehéz mindenre megfelelnem. 
- Önvalómra se találtam választ, 
s már fáradt vagyok, nagyon fáradt. 



SZÁRNYAKON 

Felsírnak hetedhét országok 
(pokol a mennyből átszivárog), 
dolgok foszlanak-tűnnek sorra, 
eső hull egy Ady-szoborra, 
sámándobon halott virágok 
- elengedem ezt a világot. 

Láz vagyok beteg gyermek testén, 
gyilkos pengén vagyok a napfény, 
örök hó fenn a Himaláján, 
reccsenő vitorlán az orkán, 
minden, mit őrangyalom rám oszt 
- elengedem ezt a világot. 

Szívem foltozott Krisztus-lepel, 
szemem az égen csöndet legel, 
ami bennem ég, fekete láng, 
arcomon megperzselt lepkék, hát 
lelkembe: vén hajómba szállok 
- elengedem ezt a világot. 

Bölcs vagyok vagy csak boldogtalan, 
ki magát siratja jajtalan, 
ki szerelmeit eltemetve 
vetemedett erre a versre? 
Most már mindegy, Uram. Te látod: 
- elengedem ezt a világot! 



RUGDOSOM 

Nem hív már a mennyország. 
Évről évre: csendre csend. 
Szép cigánylány a világ, 
kezed kéri, s elveszejt. 

Húrrá feszül az elme, 
részeg gitár vagy magad, 
klarinét-tokod csendje 
hangra láncolt kárhozat. 

- Én kimondom, hogy félek, 
henyélek és dolgozom, 
így rugdosom felétek 
néhány régi szép dalom. 



ÁLOMKÉPEK 

Őrült éjszakáimon 
vérrel, könnyel álmodom, 
s a tér ha kifehérlik, 
virradat könnye vérlik. 

Tenger gyöngyöző fénye 
vakítva hív a mélybe; 
sárkánybarlang a soron, 
kövén művirág oson. 

A tágra nyílt világban 
melegszem tűzrakásban; 
befonnak lángvirágok, 
játszom e szép világot. 

Végül üszök az égig, 
Isten kék tenyeréig; 
s nincs varázslat, szent mise: 
nem segít meg semmi se. 



MINT A DALLAM 

Bennem rettegett, nagy folyók zúgnak, 
harcra önvalómmal harag hevít, 
s talán hiszem: vár valahol Isten, 
a felmagasztosító genezis. 

De jaj, az én istenem vak, süket: 
rideg kőből faragott zord bálvány. 
- Vergődik, elhal arcán az ige, 
mint a dallam gitárom hat húrján. 



REGGEL 

Cserreg az óra, lám, 
mocorog a karám -
Jézusom, Istenem: 
kegyelmezz most nekem! 

Szemembe szivárog 
fényed, de én várok; 
nem érti sehogy sem 
a robotot két kezem. 

Lankadok, ébredek? 
Hallom a léptedet. 
Kötélen lógó kút 
vizén jár még a műit, 

gyöngye - tág messzeség, 
hagyjál feledni még! 
- Vagyok zsenge kamasz, 
s szívemben már havaz. 



ÚTON 

Ti nevessetek csak, 
én maholnap elmegyek. 
Nem lesz a nap alatt 
dőlt árnyék mögöttetek. 

Nem hull rátok babér 
a sötét ösvényeken, 
kusza áldás - a fény -
kísér engem s félelem. 

A mosoly itt marad 
és arcokat eltemet. 
A világ elhalad 
alattatok, meglehet. 

Hát borítsa öröm 
boldog szürkeségetek 
- én áldom, köszönöm 
a közénk tágult teret. 



ÜZENET 

Egymásba tévedt kozmikus hitünknek 
parányai ragyognak ím - elébed, 
démonai a világmindenségnek 
hullnak szívünkbe, mint a csillagfények. 

Törvény teremtette bölcs akaratból 
reszket a testem, bolondul hervadok. 
Palackba zárt üzenet minden dalom. 
Ne reszkess, Nagyúr: lényedben nagy vagyok! 



OROSZORSZÁGBAN 

Lázasan az ágy fehér mezején 
idegen ég borul rám feketén. 

Fekete legelőn város ragyog, 
pókhálón lebegnek könnyű fagyok. 

Láng hörög, fagy sziszeg láz parazsán, 
szívembe árad az ég, a magány. 

Nem tudom, mit akar, hagyom magam, 
hiszen mi volt vagy lesz, mind odavan. 

Jegesre dermed a fény az úton: 
árnyékban negyven fok! Fázok nagyon. 

Meghalok, álmaim eltemetem... 
- Istenem, mi ez, ha nem szerelem?! 

Szerelem, fekete láz aranya! 
Fogva tart magányom szíja, vasa. 



NINCS BOCSÁNAT 

Ha majd megtalálnak, 
kérdezik: ez ki volt? 
- Fia az apjának, 
aki meg-megbotlott. 

Morzsolta az élet 
sárguló virágát, 
játszott és szenvedett, 
élt is, amíg hagyták. 

Játszott és elbukott. 
Élt, mert élni vágyott. 
- Vadász, ki elejtett 

vad tetemén áldoz 

ősi isteneknek, 
vagy talán magának. 
(Az ember képzeleg, 
hangok kiabálnak.) 
* 

Színek keverednek: 
fekete vagy barna? 
Nem áldott a neved, 
lényed elátkozva. 

- Utolsó mentsége 
lettél a falkádnak, 
s mart, űzött messzire 
- máshol hívtak, vártak? 

Szellem szállt agyadra, 
el-kivert a bánat. 
- Aki kapja, marja, 
nincs ima, bocsánat. 



MALACSÁGOK 

Hogyha ennek a világnak 
több gondja nem volna, 
mint veszett eb, ellenemben 
habzottan nyúszít'ne, 
összeállván hadsereggé 
ügy kergetne engem messze, 
hogy egy napon kinn az ólban 
disznók között ébrednék fel, 
röf-röf-

Ott is álmodnám az álmom, 
s a legnagyobb szeretetre 
moslékos tál elvezetne, 
gondom egyéb ott se volna 
más annál az egynél, 
mi szentebb a legszentebbnél: 
hogy szebben a legszebbnél, 
igazán igazul szólna az a 
röf-röf! 



A PÁSZTOR 

Lappangok, létezem. 
Lélegzem, hát vagyok. 
S míg vagyok, életem 
eleve megszabott. 

Nem vagyok senki, se 
költő, se kőműves. 
Lehetnék szentmise, 
aki úgyis más lesz. 

Nekem nincs vagyonom, 
lábam nem ér talajt. 
Egy sötét hatalom 
gerincvelőmbe mart. 

Fantom vagy marslakó, 
tán kényszerképzet ez. 
Zsákcsuhás álmodó, 
ki mennyet szemre vesz. 

Megnézi és legyint. 
Ásít is, meglehet. 
Fejére hamut hint, 
lábnyomán szél rezeg. 

Elzúgja dallamát 
rajtam is az élet. 
Téren tűi, időn át 
indulok felétek. 

Galaxis-vándorok, 
örökéltú lények: 
kell egy jó pásztor ott, 
hová sorsunk tévedt. 



AZ ÁRNYÉK 

Amíg vagyok, mögöttem áll az árnyék. 
Mióta a világ, kegyetlen e harc. 
Egyszer elolvad, mint vulkáni lágy érc, 
így leszek egész, hogy lennék büszke arc. 

Megvagyok, köszönöm, viszlát, jó napot. 
Tetováltak-e rátok már semmi-jelt? 
Én holnapután keresek holnapot, 
a ma nyíló virág lelegeltetett. 

Laza vagyok, de dühös és ostoba, 
hogy hagytam magam leszállni a földre. 
Üvöltöttem: anyám, ne légy mostoha! 
De ő mosolygott, s messze nézett, messze. 

Rabló lettem, titkok fosztogatója, 
az éj sötét világa lételemem. 
Osonva lépek frissen hullott hóra, 
ami világít tiltott ösvényeken. 

Ó, lapulj hozzám, te bimbózó virág, 
kedvesen rügyező színpompás tavasz! 
Ne üldözz, árnyék, kezemben a világ 
lassan kifényesül, ha magamra hagysz! 

Hát itt állok most, kétezerhét telén 
negyvenkét évesen élni újra kész. 
Árnyékom ha egyszer elfelejteném: 
szólj rám, Uram, de ne várjon még révész 

a túlsó partokon, kapukon kívül. 
Béke veled, árnyék, fizika véled! 
A pulzusom lüktet, testem felhevül. 
Engedek, nem fáj, s a többi enyészet. 



MÉREGPOHÁR 

Bús időknek múltba süllyedt mélye, 
nekem csak te adtál mindig reményt, 
mikor képeidnek szövevénye 
rejtekéből kivillant az emlék. 

Hol találom - hej, ti régi tájak! -
a rég elhagyott pompás ligetet? 
Érdemes élni még a világnak, 
ha boromba méreg kevertetett? 

Hát adj te vigaszt, átkozott pohár, 
nem reszket kezem, ha nyúlok feléd! 
Bár tombol iszony és habzik a száj, 
büszkén érzem már az ízt, véremét. 

Elítéltje harcnak, égnek, szónak, 
bolondja mindenki kedvesének: 
elvakartam mindig önvalómat. 
- Adom helyem újabb jövevénynek. 



MELLÉKLET 

Életrajzhoz tartozó melléklet: 
anyámtól tudom a szép meséket. 

Színes ceruzát adott a kezembe, 
így léptem be a János vitézbe. 

Szelíd sóhajjal szólt az ígéret: 
„Majd felnősz, s a szavakat megérted." 

Ha riasztott komor szín, zaj, csend, éj: 
„Kisfiam, hős leszel, aki nem fél." 

Nem lettem hős, bár sorsom elszaladt -
de visszacsengnek még a szép szavak. 
* 

Szürke és kopár ez a világ itt, 
benne apám ősz haja világít. 

Napi robotban jut a Szépségig: 
új uraknak palotákat épít. 

Hetvennégy éve (téglák a falban) 
büszkén áll bármi idő-viharban. 

Ezt a harmóniát egyetemek 
taníthatnák... De rövid legyek: 

mit apám szól, általa lesz igaz, 
s anyám szeméből fénylik rá vigasz. 

Létemért ők összehulltak testben -
és én csak halvány sugaruk lettem. 



AHOL ÉN LAPULOK 

Ahol lapulok, ott a csend 
Vérmezőn, a holdsugárban 
Mormolja pogány imáit 
Fehér templomi ruhában. 

Velőmbe szűrjetek eget, 
Anyaggá gyúrva vegyjelét, 
Szemembe fényt tereljetek. 
Káromkodjam? Imám elég? 

Zálognak önmagam hozom, 
Életem, és ami még kell. 
Áldozati vérem hulljon 
Az oltárra hetvenhétszer. 

Mi kéne még, agyam sejtje, 
Nyelvemről egy íz csupáncsak? 
Dér, mely itt szorult e testbe? 
De csend! Érzem: várnak, várnak. 







Bilincsben 





RÉGI IDŐK 

Becéztek engem nő-papok 
kemény oltárán a kőnek, 
míg a fény-oszlopcsarnokok 
megolvadtak, összedőltek. 

A lelkemet felboncolták 
acélkéssel gyűrűs ujjak, 
érzem bőrük borzamatát... 
Aztán a karomba hulltak. 

Áldozatnak alvadt vérem 
pogány templom kövén hevert, 
Isten vigasztalásképpen 
poharamba mérget kevert. 

Eljátszottam ezt a fájást, 
fenséges volt ez a szerep; 
átok feszített rám áldást 
- és a titkok felderengtek. 



BILINCSBEN 

Simulsz hozzám már az esttel, 
arcodon talány dereng fel. 
Pici árnyak rátapadnak, 
ha nyúlsz értük - elillannak. 

Fent a csillag: ugye tied? 
Te vagy ő, vagy csak a szemed? 
Hány csillag ég? Hány éjszaka 
szerelmünk méregoldata? 

Ki vagy te, hogy összes szervem 
érted lázad, s az értelem 
nélküled bután ténfereg? 
Te lennél Én magam helyett? 

Karom fogságába vetve 
magammá gyúrlak ma este, 
s bárhová lépsz csillagágyon, 
enyém maradsz pókfonálon. 

Úgy vagyunk mi: egy bilincsben, 
hogy kívülünk semmi nincsen. 
Szid a világ, ver ránk habot 
- az a csillag azért ragyog. 



A MI OLTALMUNK 

Ahol nincs jó szó, se barát: 
sötét barlangon kúsztam át. 
A hely, ahol otthon vagyok: 
pokol. Mindenütt jégcsapok. 

De kellesz nekem, kedvesem: 
szépség szirma, egyetlen N, 
ki - ölelve rideg szívét -
hordod a város bélyegét! 

Ne sírj. Bennem a tűz lobog, 
szikráit őrzik csillagok, 
a mi oltalmunk tükre fenn 
lebeg a Tejútrendszeren. 



RONGYOSAN ÉS FALFEHÉREN 

Nézd el, hogyha itt az óra, 
s mennem kell a búcsúszóra, 
onnan sötét rengetegbe; 
hisz még mindig visszatértem 
rongyosan és falfehéren, 
diadallal megveretve. 

Ne vágyj velem oly világba, 
hol palástot húz magára 
minden, ami élni akar, 
hol kattan lánca a télnek, 
és az ember nem remélhet, 
míg űzi átkozott vihar. 

Szempár könyörög kegyelmet, 
hang a csendben kővé dermed: 
őskín, bár ha kutya kérte, 
elindulok én utána, 
mert belőlem sír a pára, 
muszáj, muszáj futnom érte. 

Sírom ez a kihűlt világ, 
mormol értem csendes imát, 
és téged is elveszejthet, 
hogyha jönnél mégis velem 
hajszolt vadként sötét teren, 
hol nincs remény, űz rémület. 



KÍVÁNSÁGOK 

Őrizni rajtad 
a szellem 
hódításait, 
pokoljárásban 
válladra 
hajtani fejem, 
meghalni 
szorításodban, 
vakulni 
tekintetedben, 
merülni 
tisztaságodba, 
elveszni benned, 
a végtelenben, 
kopárrá rágni 
a neved -

Hiszen hangod 
ég csilingelése, 
szemed a fény 
ébredése, 
hajad borom 
erjedése -

Mién nem 
hozhatod el 
fölém 
a hajnalt, 
hogy álmodjak 
a hóba 
tavaszt! 



MESÉNK 

Már két hete vagy több lehet, 
hogy lám, üzenet érkezett 
tőled. 

Három éve kettétörött, 
a lánc, ami összekötött 
veled. 

Dühödt idő közénk csapott, 
elsodortak a hónapok 
messze. 

Nem kérdeztem, te sem tudtad, 
vágya vissza mi-utunknak 
lesz-e. 

Én elmentem, te elhagytál, 
de mint méheket a kaptár 
méze, 

minket minden összeköt már, 
mesénk a kolibri madár 
fénye. 



N-HEZ 

1 
Feltártad 
lakatjaidat 
a hétpecsétes 
titkok titkáról, 
összeölelkeznek 
testedben 
a csillagok. 

Létrát 
támasztottál 
kiszáradt vén kűt 
és az ég közé, 
hogy elkevered-
hessünk egymással, 
mint az akvarell. 

Betakarózik az ég 
a bolygók álmával, 
hegy a szakadékba, 
kő a vizekbe rohan, 
hát zuhanok én is 
ölelésed legigazibb 
rabságába! 

2 
Dalom néked szól most; 
illatos a bőröd, 
gyermekesen csókolsz... 

Szép vagy, jó és kedves; 
lásd, rád simul szavam, 
s hajadban ékszer lesz. 



CSALÓDOTTAN 

Hazudtad csak 
a szerelmet 
- sej-haj! 
Énem beléd 
veszejtetted. 
- Nem baj. 

Hol a vágyak 
szép tűzlombja 
szárba 
szökkent, szemed 
fénytemploma 
zárva. 

Járt bár szívem 
égben-poklon 
hányszor, 
mégis, most is 
bevallom: hi-
ányzol! 



ASSZONY A MESSZESÉGBŐL 

Karcsú szél hozza szelíd tavasszal, 
lebegnek rajta ezüst csillagok; 
karcsú lány-alak nevető arccal -
szemében éjek bársonya ragyog. 

Idegen álmok kúsznak már körém, 
vetítik színes, fürge műszerek; 
bíbor felhők árnya boail fölém, 
s nincs menedék, hatalmas szellemek! 

Ontottam piros vérének tüzét, 
világgá szórtam magam boldogan 
egy asszonyért. S mikor dől rám az ég, 
most itt maradtam magamnak magam. 

Hej, fellázadok! Hagyjatok égnem! 
A remény enyém: egy messzi asszony 
csókja izzik át a Mindenségen, 
szólít magához angyali hangon. 



ÁLLATI KÍN 

Hajtsd le fejed, 
bukjon le a porba, 
kulcsold kezed imára, 
és elmegyek veled 
a füvek illatára, 
mezők és erdők 
csak nekünk zengő 
csendjébe. 

Hajtsd arcod arcomra, 
az egyetlen térbe, 
hol megpihenhet 
végre véred 
szent gyönyörűsége 
és állati kín ül állati nászt. 



EGYMÁSBA OMOLVA 

Mint a törvény, már ügy vagyok veled: 
hű bolondod vagy rabszolgád leszek. 
Nem lenne jó, ha játszanál velem, 
legyünk mi együtt nappal, éjjelen. 

Hogy szemed előtt lenni mostoha 
dolog, tudom - én vagyok ostoba. 
Nem lenne jó, ha játszanál velem, 
szóra szót rak - lásd - elveszett fejem. 

Mit tegyek eléd, hogy meglásd önmagam? 
A világ kevés - így adom magam. 
Nem lenne jó, ha játszanál velem, 
engedd, hogy mesénk valóság legyen. 

Nem lenne jó, ha játszanál velem, 
Nincs-palotám - ha kell - eléd teszem. 
Nehéz lépcsők emelnek toronyba, 
- játsszunk végre egymásba omolva. 



KÉRDÉS 

Behunyt szemmel látom: 
nincsen nekem párom. 

Volt ügy, hogy keresett 
egy, aki szeretett, 

Kettő, aki várta, 
vigyem őt a táncba. 

A harmadik: minden 
- vinném drága kincsen. 

S nem mentem utána, 
bárhogy is kívánta. 

Gőg, félelem, bélyeg, 
sors, képzelt ítélet? 

Vajon hány szál rózsa 
lenne mondhatója, 

hány lány csókja égne 
arcom mezejére, 

hogyha - állva térden -
könyörögve kérem? 



NÓTA 

Kevés egy szó, jöjjön hát az ének 
csak azért is, istenkeservének. 
Csuhajja, babám, szentem! 

Eljön a hó, emlékszel, ígérted, 
csakhogy én fehér útra nem lépek. 
Csuhajja, babám, szentem! 

Hágok én már csak vörös bársonyra, 
annak is pihe-puha bojtjára. 
Csuhajja, babám, szentem! 

Nem ver engem piramis tűhegye, 
percek érce, jéghegyek tüzheve. 
Csuhajja, babám, szentem! 

Nem lopok színt levél-rengetegről, 
rabolok inkább csendet szívedről. 
Csuhajja, babám, szentem! 



NINCSTELENÜL 

Nincsen múltam, iskolám, 
szeretőm, se cimborám -
Lesz ez a vers általam, 
velem együtt hazátlan. 

Úgy hallom, most nagy clivat 
lenni bura, fájni csak; 
lennék ilyen, de az ész 
tombol bennem, dúlni kész. 

Már egy hete csak iszom, 
felhőn élek, én piszok. 
Hagyni kell már, tehetem, 
de megöl a szerelem. 



SEJTJEIMBEN 

Nem vagy te ám 
gyöngyöm, nádból, 
bármi szélben 
hajolásból. 

Füvet vetek, 
learatom, 
szüretelek, 
mind megiszom. 

Mi bennem ég, 
benned ered, 
poharamat 
te töltöd meg. 

Mi ízlenék, 
kitől mástól 
kérném szívből, 
végromlásból? 

Egem lettél 
énfelettem, 
gyűlsz alattam 
sejtjeimben. 



TÖREDÉK 

Harsogó szerelmek 
szivárványos útján 
varjasodnak az idők 
emlékeim vállán. 
- Kinevettem a kést, 
ami vesztemre tört. 



VÍZIÓK 

Pislog az elme, 
zakatol a táv, 
parittya feszül, 
letérdel a ház, 

lópata dobban, 
megdöbben az ész, 
pejkóm vezeti 
égbe táltos kéz, 

karcsú az éjjel, 
rosszlányok selyme 
bomlott örömök 
édes rejtelme, 

izzik a hajnal, 
gyöngy bogara száll, 
dögli a mezőket 
korom és halál, 

fénylik szerelmem, 
felível a dal, 
zeng romok fölött 
harsány diadal. 



ADALÉKSOROK 
A RÓMEÓ ÉS JÚLIÁHOZ 

Júliám szeret és meghal értem. 
Vasárnapi ruhát ölt, ha vár, 
és kiillatosítja magát, hogy a 
galambok mind vállamra szállnak 
az úton hozzáfelé. 

Én mégis annyira szeretem, 
hogy Napot és Holdat 
megszégyenítő valóját elvetem. 
- Megtartom a lélek tiszta vásznát, 
rajta az ő időtlen szépségével. 



ALTATÓ 
A KEDVESHEZ 

Ezer virág hintse 
minden útján 
be a földet, 
hogy azt hinné, 
lágy mezőkön 
lépked. 

Ezer galamb szárnya 
legyezze őt, 
ha száll az éj, 
s angyal szőtte 
vánkosára 
tér meg. 



VEGITELET 

Itt az új tavasz a kertben, 
és te itt vagy velem, nekem, 
ha hóban jársz, a virágok 
kinyílnak könnyű lépteden. 

De köszönt-e még ránk a nyár, 
foghatom-e még a kezed, 
mellyel lázas homlokomról 
a felhőket hessegeted? 

Csak fuss el a pillanattal, 
nem vagy rabom már, őzikém; 
erdő hangja kiált érted, 
hát ne gondolj többé felém. 

Ám ha mégis tűnődsz rólam, 
tudd, hogy mindig várlak téged 
Mert maradsz nekem, mi voltál: 
elbűvölő végítélet. 



AZ UTOLSÓ ÓRÁN 

Az utolsó órán majd 
jussak én is eszedbe, 
hogy szavam e testtel itt 
eső földbe temesse. 

Az utolsó órán majd 
emlékezzen rám szavad: 
sok a bún, az ártatlan, 
ami kezemhez tapad. 

Az utolsó órán majd 
ég-tó mélyű képzelet 
szárítsa ki torkod, 
szemedben a könnyeket. 

Az utolsó órán majd 
keverj nyirkot epémbe, 
korbáccsal suhints, lázat 
menekíts ereimbe! 

Az utolsó órán majd 
imádkozzál lelkemért, 
mert hogy milyen a pokol, 
ismerem már - semmiért. 

Az utolsó órán majd, 
mikor pezsgő bort iszol, 
abban én is ott leszek: 
színében, vagy valahol. 



IDEGEN NŐ 

Szép, idegen némber 
tanított szeretni, 
fehér éjszakákon 
szívet veszejteni. 

Boszorkány-éjeken 
mérgezett bográcson 
az az álnok asszony 
főzte pusztulásom. 

S én, barbár idegen, 
tehetetlen függtem 
melle piros kövén 
holtig kimerülten. 



HÁLA 

Szemében fáklyaláng 
játszott víg paráznát, 
letörte az élet 
torzzá gyűrt virágát. 

Gitárja most elég. 
Csemetéi dérben 
zokognak a pucér 
mennybolt nagy tükrében. 

Ifjan hullott mélyből 
borgőzös lehelet 
rá - valaha ő is 
csak ember lehetett. 

S mi szép, mitől míg élt, 
tiszta daccal morgott -
ápoljátok, amit 
bordái közt hordott. 

De semmi, semmi baj, 
csak boszorkány-átok. 
Áldjon ég, kik mégis 
szerettétek - lányok! 



TOVÁBB 

Induljunk, nem nézve hátra, 
kéz a kézben csönddé válva 
szívünk dobban semmiségre 
- ne kérdezzük, hogy mi végre. 

Csillag, hullj le, lámpa, égj el, 
karod selyme elvezérel 
csak azért is büszkeségből, 
mert mi győztünk - tévedésből. 

Tánccal, dallal, muzsikával, 
elvan a fény önmagával, 
mint ki járni kész a vízen 
- vesztve mindent feledésben. 

Elkergetnek nagy hatalmak, 
álmodjunk hát mi magunknak. 
Megtöltöm kettőnk poharát 
- igyunk és induljunk tovább. 



MENYEGZŐ 

Mi ez, talán lakodalom? 
Szárba szökkent ravatalon 
asszonnyá lesz a lány... 
- Fűzfalombok ha lehullnak, 
mélyét nézd az ősi kútnak 
vasárnap hajnalán. 

Nászéjszaka másnap délig, 
sátor mögött a fú érik 
kék acélpengére... 
- A Mindenség nyerte nászát, 
földre szórta mind virágát 
az Egek vezére. 

Apró csillag hullt az égből 
szólni némán áldott fényről 
angyaléi zenetet... 
- Mit gondolsz te erről, jámbor, 
van-e hozzá szavad bátor 
a csillagok felett? 



EPILÓGUS 

A történet véget ért. 
Nem őriztük a tüzet 
ahogy kell: véresen, 
hát elhamvadt a parázs, 
s mi belevesztünk 
egymás sírkamráiba -
Mély gyökérrengetegben 
szomorú fehér csontok 
mesélik immár mesénk 
az ősi folyók partján, 
hová minden fellázadt 
fényimádó szervünk 
rajongva visszaréved -
Királynőm, álmaink 
hűlt parazsa a parton, 
és csak véres gyöngyöket 
görgethet éji lázunk 
- halálos, néma poklot. 







Iszonyat 





átkozott szerepben 

nekem nincsen hazám 
most látom igazán 
március idusán 
télbúcsüztató 
tévébe zárt ünnepen 
néma történelem 
hálót fon ellenem 
elsorvad a szó 

hazám szerelmesem 
én hallgatag lettem 
átkozott szerepben 
tépek húrokat 
jövőtlen múltunk végét 
mennydörgi a szláv ég 
bár mienk e tér még 
ősi jog alatt 

nekem úgyis régen 
végem de te szépen 
lengedezz a szélben 
trikolór szalag 
hol fészket rak a bánat 
hej huszadik század 
ezt jól megcsináltad 
átkozd el magad' 



TAGADÁS 

Nem igaz, hogy az élet 
keserű, 
hogy ócska, törött-kopott 
hegedű! 
Tudj 
játszani rajta, és 
a dalnak 
- meglásd -
térdet hajtanak 
az égi 
nagyhatalmak. 

Nem igaz, te gyönge, zilált 
lélek, 
hogy bűn, csupa kín, iszony 
az élet, 
s időd útján 
csöndesen bolyongva hordod 
lázad. 
(Istenem, hát mit 
csináljak? Öljek, daloljak, 
kapáljak?) 

Nem igaz, hogy 
igaz és valóság 
között szárad el 
az örökzöld ág. 
Élet az! Lénye 
szívünkbe áradt, 
méhe a lét-
akarásnak -
S amíg élsz, te is 
varázs vagy. 



Legyen bár igaz, mit 
beszélnek 
- vak világban vakok 
a zenészek - , 
dobok, húrok poklán 
fény fakad, 
s megcsillan a dalban 
- csak akard! -
Isten tenyerén 
a harmat... 



SZEMREHÁNYÁS 

Fel-felvillan néha bennem 
a sötétben botorkáló 
szellem 
agyropogtató gondolat-
szilánkokban, 
mint jelenés, 
szemet vakító rettenet. 

Olvad a föld, beleremeg 
a gondolat, a belső ég 
és külső börtönünk 
felett 
fellobban, de rögtön ezer 
foszlánnyá tépi a teret, 
mint mikor elszakad 
a filmszalag. 

Láttál már Fellini-filmet? 
Hallottad Latinovitsot?: 
„A rakodópart 
alsó kövén ültem..." 
Sínek helyett 
maradtak volna ott! 
Van Gogh előtt álltál-e már 
megrettenten, 
táncoltál-e kart a karban 
Csontváry cédrusa alatt? 

Mit tudhatsz te szerződésről, 
doktor Faustus keservéről 
Leverkiihn álcája mögött, 
ha még soha nem adtad el 
becses önmagad, 
és mindezekről nincsen 
vagy halvány a képzeleted! 



MAGYAR SORS 

Figyelem a magyar sorsot 
világ foszlásán felosztott 
képeken. 
Hunyadiak büszke vára, 
hej, magyarság. Árpád álma 
légy velem! 

Nem vagyunk mi rosszak, jók se, 
nem édes nekünk a csók se 
hidegen. 
Forradalmaink letörték, 
fölöttünk immár a kék ég 
idegen. 

Volt, ki elment bujdosónak, 
más kiköpött csak a hónak 
télvízen. 
Nem jó semmiféleképp sem, 
míg halottak élnek ébren, 
éhesen. 

Uram-bátyám, kincsünk fénye 
csábít barbárt ezer éve 
„szerezni" -
Irigy szomszéd mohó vágya 
ország-testünk elkívánja, 
s elveszi. 

Gyilkosok ők, akik lopnak 
múltat, jövőt, ős-jogokat 
hazudva. 
Mivé leszünk, sírva kérdem -
Dáridózik csonka létben 
a dudva. 



A mi fejfánk kifaragva, 
lesz kéz, amely fölénk rakja 
nevetve. 
Harsog itt majd idegen dal, 
s virul a föld csontjainkkal 
bevetve. 



VÁDIRAT 

Szégyenre született zilált horda, 
nem én dobom, ha szikla hull rá, 
de méltó büntetés ez önveszejtő, 
agysorvadásos szájtépőknek. 

Genny, mi értelmes elmébe bújhat 
- mint barack édes húsában féreg -
mind ott nyüzsög e fajban, 
felzabálva minden vélt esélyt. 

Mondják, a végtelen foghatatlan, 
s mi van, egymás vesztére tör -
Az én fajtám végtelen a bűnben: 
testvére ellen hajtja hitvány érdek. 

Rajta tán átok ősidők óta?: 
elkártyázta, ha ligetje virult! 
Vesztesként keseregni se tud, 
pedig házában rég idegen dorbézol. 

Szégyenétől pirul a hajnal, 
de az ő arca csak dölyfbe torzul, 
napnyugtát les, a fény halálát, 
az idő kegyére méltatlanul. 

- Szégyen, de nem dobok követ rá, 
ki átokra lett oly méltó, 
csak búsít a romlás ily tökélye, 
mitől undorral telne el bárki más. 



KÉRDÉSEK 

Láttatok-e már 
szekereket az égen, 
amelyek a napból 
hozzák el nekünk 
jövendő telek 
ígéretét? 

Hallottátok-e már 
a csapzott lovakon 
hozzánk küldött 
üzeneteket 
az idők kezdetétől 
a végtelenig, 
amelyben nincsen 
hitetek? 

Lemostátok-e már 
magatokról a mocskot, 
hisz madarak 
szállnak felettetek, 
kik látnak és megítélnek 
helyesen? 

Ha ügy tesztek, 
mint az állatok, 
azt mondom: 
még mindig jobb, 
mintha ügy tennétek, 
mint az emberek. 



PRÉDIKÁCIÓ 

A tárgyi világ égi vetületét 
dobálom katlanba én, a hűtelen, 
kinek szíve egész világegyetem 
jegének dobogja dzsesszes ütemét. 

Bömböl belőlem az élet! Nevezni 
kényszerít szám tiltott, rejtett dolgokat, 
már atommagokból gyúrok vázakat 
törvények fölé. Próbál megszeretni 

- értem én - az a föld, amibe tesznek; 
sírom már ássa egy ropogó lapát... 
Testvéreim! Felénk döfi agyarát 
jege bénító, dermedt űri csendnek. 

Szívünkbe göngyölt Isten egy világot, 
a mi sötét odúnk rejti el a fényt; 
és az élet kelyhét őrzi hét pecsét, 
hogy fel ne perzseljék elménk a lángok. 

így áldattunk meg mi, az átkozottak, 
sötét úr átka lett rajtunk az áldás, 
minden porcikánk titkokkal telt tárház, 
az ég bolygói vérünkben forognak. 

A semmiből így lettünk a Minden, 
önálló világot alkotó elem, 
amelyben elfér a világegyetem. 
- Mi vagyunk maga a Sátán és az Isten. 



KIFAKADÁS 

Hogyha szeretettel 
gyógyítani tudnánk: 
megtisztulna az ég, 
szépülne a világ. 

- De ha mindenképpen 
fekete a hajnal: 
mit csinál az Isten, 
hogyha nem vigasztal! 



KRITIKA 

Becézhetne engem a sors, 
hiszen kiátkozom a porból, 
halott törzsek gyökér-öleléséből, 
és felmagasztalom érdeme szerint 
fajtám az istenek templomában, 
hogy hajtsanak térdet a virágok 
álmaink előtt! 

Bomlik a hajnal, szürke mezők 
holt csendéletében csak a méhek -
Ébredni kell, de a cella marasztal: 
szent templomok áldozókövén 
messzi csillagképek térden állva -
csak az én fajtám cserél dőrén testre 
égi lényeget. 



LÁZBESZÉD 

Most fehérek a pelyhek, fehérek, 
a tél az útra lassan lepereg, 
van, ki neveti, van, kit eltemet, 
és mit tehet, kiben a képzelet 
olvasztani kész dermedt szíveket, 
mert az nem lehet, hogy a gyermeket 
megfagyassza egy kristályszerkezet. 
Talán túl gyengék vagyunk, emberek, 
vagy csak én félek? Minden meglehet. 
Akárhogy is van, Isten szendereg. 

Tán feküdni kellene az ágyon, 
heverni lustán e torz világon, 
pillogni bárgyún a semmi-ágon, 
elcsodálkozni a vadvirágon, 
lebegni kékellő holdfény-fátylon, 
hol nem fáj a szív, s nem mondja: bánom 
csillagokból szőtt ős lobogásom! 
De a láthatáron szétkiáltom: 
már a bűn is egyszer hadd hibázzon! 
Vagy csak feküdni kell hűvös ágyon. 

Pereg a nyelve, ki tenni gyáva, 
és nem töpreng, lesz-e számadása. 
De miért a szó? Talán hiába?! 
Miért űzettünk veszett világba? 
Miért vagyunk, s ennek mi az ára? 
Kucoroghatunk válaszra várva! 
Hát ne vesszünk el a vak világban, 
és ne szenvelegjiink. Kőbe vájtan, 
ős-időtlen áll előttem fájva 
a szívek szentséges lobogása. 



A szó: szerelem, bennünk felsajog, 
hol vérünkkel festették a valót. 
Csak rosszat rólunk, másokról a jót, 
ám rosszat rólad én csak jót tudok: 
csillagok vagyunk, univerzumok, 
bolyongó erők, rajzó fotonok, 
hozzánk idomulnak ég-morajok, 
s anyagunk: tested. Az enyém romok 
közt tekergő gyík, gonoszul konok 
lény, s benne dübörögnek vad dobok! 

Isten szeme közt vagyok gondolat. 
Mit lát e szem? Az idő elhalad, 
a fény bolyong, a tér kettéhasad, 
értelem, ha van, mindent megtagad, 
s ha elhiszed, szeretni még szabad, 
reménytelen vagy, lásd meg önmagad; 
mert ki remél, már nem lehet szabad, 
szárnyaló szó a magas ég alatt. 
S mégis, e szó a lelkembe tapad 
- halálom lesz, a síromra lakat. 

Az ég borul, bealkonyul a táj, 
forró jég szorítja szívemet már. 
Hát nem érti senki? Ez a halál, 
hol minden kérdés válaszra talál. 
A bölcs ilyenkor elme-mélyre száll, 
az ostoba fél, s én, az ember ál-
lok bénán: mögöttem minden határ, 
véremben izzik törvény és szabály, 
lesújt rám Isten bűne, a halál, 
és végül egy sír édenébe zár. 



ISZONYAT 

Felsorakoznak előttem 
kristály-völgyek, jég-atomok, 
ereimben kalapálnak 

vészt dübörgő néger dobok. 

Kezemben a halál: játék. 
Vad ösztön űz, nem hibázok, 
ős eredet mocsarában 

gyönge áldozatra várok. 

Ha szemedre villan tőröm, 
kővé dermed a szivárvány, 
szentté avatva küldelek 

tűi a csúcsok jeges vállán. 

Barátom, jól figyelj! Harapj, 
menekülj, üssél, védekezz! 
Néger dobokon tépett bőr, 

a pillanat elém szegez. 

Égben mártóznál galádul? 
Ölj meg, ha élni hajt a vágy! 
De oldódik már a rög bús 

fejemben, lásd iszonyatát. 

Uram, mire vetemedtem... 
Magad kínálod fatálon, 
hisz érted kaszáltam kertem, 

kenyérnek kalászom. 



ÉGI NOMÁDOK 

Ó, asszony, édes egy fiad 
felnevelted áldozatra. 
Miért születnek a földön 
ragyogni rendelt krisztusok? 

Ma már más az ének; messze 
temetkező messiások 
behorpadt mellükön égő 
gitárral, szétrombolt szívvel 
lebegnek Szaharákon át 
messzeségből végtelenbe. 

Haramia nomád sereg 
rejti Napba cserzett arcát, 
vétkesek ők, mind szolgái 
könyörtelen, sötét Úrnak. 

- Hát rendelj búzavirágot 
a szűz oltár-viharába, 
perzsa égszőnyegbe bölcső-
ringató enyhe, hűs szelet, 
idő-rojtokon ébreszd fel 
mindenható eszméleted. 



ÍJJAL, VIRÁGGAL, BORRAL 

Hold fölé szállnak vígan 
a kárpáti sasok, 
íjjal, virággal, borral 
Árpád-fiak, nagyok. 

Fentről, a csillagokból 
árad - mint a Tisza -
sámánok énekének 
elfelejtett szava. 

- Haj, itt a bánat kísért, 
innen elfut a vígság, 
füvek selymén felszisszen 
őszi koszorúág, 

benne szorong szelíden 
Turul-Göncöl-veret, 
csöndmezőben lépked el 
ábrándos Napkelet. 

Fel, fel a hegyre, jámbor, 
ott - Istenhez közel -
pogány imáicl ezer 
bérc visszhangozza el. 



HAZUDNI, ELÉGNI 

Hazudni bölcs, 
hazudni jó, 
hazudni igaz! 
Hazug a csönd, 
hazug a szó, 
hazug a vigasz. 

Repülni szép, 
repülni kell, 
repülni varázs; 
repül a szél, 
repül a, sej, 
repül a darázs. 

Hallgatni csönd, 
hallgatni báj, 
hallgatni élet! 
Hallgat a föld, 
hallgat a száj, 
hallgat az ének. 

Elégni tűz, 
elégni láng, 
elégni muszáj! 
Elég az ég, 
elég a víz, 
és elég a száj. 



VÁLASZ 

Azt nem értem, ki az úr! 
bolha medvét figuráz, 
bugris ugrál (nyelve kés), 
nyúl a sassal paroláz! 

Nyálat nyeldeső pulyák 
bátrak nyelvet ölteni, 
mintha lennének az űr 
szellem-torzó vénjei! 

Alvó csecsszopók, mulyán 
pózoló gőgös fenség, 
önjelölt kocsmaszónok, 
taknyos kisistenség! 

Elrugaszkodott gazok 
nyögik a félig-embert, 
cicomás barom, ki bőg, 
és szó-ganéjban fetreng! 

Bolondjai elcsépelt 
szólamok híg szeszének, 
gilisztái a világ 
illat-pöcegödrének! 



BUDAPEST 

Egyszerű dallam zsong a fejemben, 
neonban fürdő aprócska liget -
Illatozó füzek rejtekében 
nyár tombolt, nyüzsgött a Margit-sziget. 

A régi emlék ad ma is hitet 
- vitorlám ha csillagokba bontom -
ég tükrén volt nyaram keresni meg 
a Duna fölött, a Margit-hídon. 

Budapest, hej, Duna lágy zenéje, 
te illanó, fényes kicsi ország! 
Neved bevésted az ég medrébe, 
azúr tenger tükrén csillog orcád. 

Belőled fakadt a mosoly, a hang, 
s tagadja bár dőre, sötét árnyék: 
te neveltél fel. A déli harang 
volt nekem tőled a legszebb játék. 

S hogy dalra bírtam én js vonómat 
- hiszen éltem sóhajaid vállán - : 
elúsztál, mint könnyű apró csónak 
búcsú nélkül, tünékeny szivárvány. 



VITÉZEK SZÓLÍTÁSA 

Hol vagytok, ti régi hősök, 
páncélos törökverősök? 

Tépett lapon regényalak: 
kelj fel, lovag, szólítalak! 

Ki íjad feszítve nyögted: 
„győzni, vagy keresztre kötnek!", 

csontod nyugszik, kardod ma már 
nem féli rác, német, tatár. 

Szunnyadásod török átok 
- szlávok lettünk és románok! 

Magyar apjuk eltemetik, 
a magyar szót elfelejtik 

sarjaid az utókorban 
- és te nyugszol békén-holtan?! 

Kik hazát, jövőt ígértek: 
- ki a sírból, jó vitézek! 



A SEMMI OSZLOPA 

Forognak bennem a gondolatok, 
mindent akartam, most semmi vagyok. 
Semmi vagyok, de annak oszlopa -
Az én hibám? Az élet mostoha! 

Hogy felnőttem, az űrből emberek 
hívnak szelni anyagtalan teret. 
Miért írok, ha nincs mit mondanom? 
Reménység, fájsz, - fogd meg homlokom: 

fájsz, te ködös éjben züllő világ, 
hiába mormolok érted imát, 
s gyűrt arcod hiába simogatom 
- elveszni akarsz, nincsen oltalom. 

Én minden ajtót kitártam feléd, 
viseltem kések mérges sebhelyét. 
- Utam hozzátok vezet, emberek, 
s egyszer tán boldog leszek köztetek. 









Mélyét a kőnek 





KÁRHOZAT 

Tán az agyam őshibája 
minden versem - fene bánja! 
Szívem fakó, testem dagad, 
ami voltam, ma megtagad. 

Nincs bocsánat erre nekem, 
idő láncán elhenyéltem, 
semmivé gyűlt nyelvem alatt 
a világűr. De közben hasadt 

a természet nászi ágya. 
Vásznamon mértani ábra, 
s megtrágyázzák a világot 
agyamban homokszilánkok. 

Az északi ég peremén 
galaxis-idő cseng felém. 
- Én voltam, vagyok és leszek 
egy idegen itt köztetek. 



LEVÉL 

Rongyos piktor, ki régi viskót 
másik Visk(ó)ra felcserélt, 
ír neked most régi levelet. 
(Ha tudnék, újat küldenék.) 

Te láttad jól bezárt világom, 
melynek határa képzelet, 
te még segíthetsz óhazánkon, 
belém gyásza temetkezett. 

Pokolba mindent! Győzni látszol, 
végre letérdepelt a Baj! 
Az Isten rúg, megaláz, gáncsol, 
de segít, bár nem túl hamar. 

Eszedbe vedd: ne hidd, hogy bánt'lak, 
ha szavam nyersen mondom el -
Tudd: vendégnek itt visszavárnak, 
s tán neked sem lesz nagy teher. 



APÁM 

Ahol vén hegyek 
kevernek kék eget 
a csend felé, s tovább, 
ahol történnek csodák: 

illatok szállnak a fazékból, 
apám főz éppen vacsorát. 
Forog, jár, topog, 
köhécsel, szipog, 
mint az öregek. 

Elkerget egy legyet, 
megtörli homlokát. 
Körülötte sárga, fehér 
lepkék... 
Szeretném keresni 
a kedvét, 
várva: hogyan tovább. 

(Tán elfutni kell, 
hiszen a szívnek is 
élnie, ragyognia, 
dobognia kell?!) 

Napközben elszendereg, 
dobol az asztalon, 
dudorászik, 
és gondolatban 
ősz haján 
lepereg 
- mint az ősz 
az ablakon -
a fájdalom. 

Ha kérdezem, felel, 
néha meg jól elázik. 



FEBRUÁR 

Február, miért vagy, február? 
Jeges válladon már itt a nyár, 
ki ma még csak bús téli panasz, 
holnapra virágriigyes tavasz. 

Arcodon pihen a fáradtság, 
jég csillan, felsóhajt egy faág 
- merész kontúr az ég mezején, 
egy koldus, ki tudja, van remény. 

Mert holnap már emlék: feledve 
a tél, ha száll a légy, a lepke, 
a gyík felzizzen a fű alatt, 
s újra él - az idő meghasad, 

mint kő. Ki tudja eredetét? 
De megméri a mélység terét, 
tüzet csihol, bolygókat képez 
- semmiség, de templomnak szép lesz! 



TAVASZ 

Mogorva kút harap 
nyelvedre édes ízt, 
kandúr tetemére 
kúszik éjjel a Hold. 

A legsötétebb zöld 
fájón csobog májust, 
homlokod sík sztyeppe, 
s szörnyű acélromboló. 

Kacér kis tőr becéz, 
éle a világra freccsen, 
csillan-villan 
csillagcsend-rendekben. 

- Betakarózom én, 
pálmám pelyhe az ágy, 
s a Déli Nap mereng 
szobrom néma talpán! 



ELHEVERVE 

Felhő fodrán 
elheverve 
minden milyen 
szép lehetne -

Minden olyan 
szép valóban, 
könnyű blues 
elhalóban -

Gyöngy karkötők, 
függők, láncok, 
selyem, bársony 
és brokátok -

Izzó vágy az 
ernyedésre, 
bús dal vetve 
tűz ölére -



CSENDÉLET 

Udvarunkon százféle bokor van, 
fehéren fürdik a Nap a borban: 
szőlőlugas áll napkelet felől... 
Kertünk végén bús, néma temető. 

Házfalra simulnak nyári csipkék, 
égi koszorú tereli kincsét: 
az árnyat, a fényt, csókos levegőt... 
Kertünk végén bús, néma temető. 

Pikkelyes tér az ezüst ég alja, 
homlokát isten öklére hajtja, 
sóhaj száll, könnyei égbe révedő... 
Kertünk végén bús, néma temető. 

A fákról érett barackok hullnak, 
a járdán pirosan szétguailnak, 
mind-mind ős-titok, reményt fecsegő... 
Kertünk végén bús, néma temető. 



ÉLETKÉPEK 

Jár a szekér, 
örök a béke, 
ökrök igája 
nyöszörög az éjbe, 
vén szélben 
bús idő kavarog, 
álmodj, ha tudsz, 
kedves dallamot -

Tik-tak, mint 
az óra hangja, 
kip-kop, mint 
eső kopogása, 
jégverése, 
Isten rendelése: 
dobog 
az élet szívverése. 

Jár a szekér, 
örök a béke. 



DAL 

Elbűvölöm a világot 
virággal, narancsligettel, 
csalok, s közben nem hibázok 
tigrisszelídítő csellel. 

Eldúdolom legszebb dalát 
szelíd szemű kedvesemnek, 
megkötözöm fehér lovát 
halált hozó bús szeleknek. 

Északi szél kerget álmot, 
parázs lelkem él magának 
- Míg álmodik, dúdolgatok 
szittya sámán-balladákat. 

És ha egyszer lenn a porban 
elsóhajtjuk majd a véget, 
ele szép is lesz lenni ottan 
- festeni az égre kéket. 



ESTE 

Az estnek vége, csend az úr, 
egy légy zümmög még valahol, 
egy fáradt testre itt szakadt 
csöndlény az űrből, marsalak. 

Az estnek vége, didergek, 
világ a világból kerget 
ki meztelen öntudatra: 
árnyék lazul, fény a lantja. 

Az est elmúlt, egy ős, kaján 
szimat leng felém ostobán, 
valahogy összeegyezett 
bennünk az idővel a csend. 

Az est elmúlt, és ez örök, 
kezemben fehér lap zörög, 
gyúl a világ gerjedelme 
- nincsen testem, száll az elme. 



MÉLYET A KŐNEK 

Az éj elszáll, hajnal jön el, 
a földre lehull a harmat... 
Csöndben beszélj, s ne félj, ne félj 
- az ígéret fátyla rajtad. 

Elméd ha néha elmereng, 
döfése fáj az időnek, 
múltad az anyagban kereng, 
kutatva mélyét a kőnek. 

Fehér kripták jégverme vár 
vakító fekete égen, 
medrükbe nézni nem tudtál 
- hát álmodj, csak álmodj szépen. 



KÉTSOROSOK 

l 
Pirkadatkor lángszemekkel 
Nap-arcomban vágy veszett el. 

2 
Félénk madár hűs tenyéren: 
Remeg bennem a szemérem. 

3 
Nagy varázsló, hatalmas úr, 
Most a világ dühöng vadul. 



TÖRTÉNET 

Gonosz angyal írmagja, 
ördög ült az ágyamra, 
hogy ő ringat engem el. 
- Iszonyodva löktem el. 

Égi tűz az ég selymén, 
két kezemmel intek én: 
Napba hulló angyalok, 
álomba ringassatok. 



NEM SZABAD 

Világra jöttél. 
Bölcsőd szeretet 
ringatta 
dúdolva 
hegyek-völgyek 
lágy szavát, 
hófehér ruhában 
csendes mosollyal 
a szív 
altatódalát. 

Tavasz lehelete, 
szerelem gyümölcse, 
beértél. 
Tiéd az élet, 
egész világot 
húzott rád 
a sorsod, 
és érzed, vallod: 
nem szabad 
nem akarnod 
ezt a szép, új 
ruhát. 



NE SAJNÁLJATOK 

Jaj, imádkozzatok értem: 
bűnöm a lét, sivár titok, 
nagy összefüggéseiben 
sehol-világban baktatok. 

Istenhegyek túloldalát 
zárt kapu őrzi: a távol, 
amely lelkünkben ajtaját 
kitáró hatalmas páholy. 

Ne sajnáljatok, mert itten 
kerek a völgy és kék az ég, 
eltörpülni látszik minden 
hamis tükör és gyengeség. 

Felhő felettem: Atyám ő, 
ki nyit s elzár minden zárat; 
kemény, jóságos, szenvedő 
alakja a belső láznak, 

mely önmagán derül, rajong 
az élet jajtalan hegyén, 
s vakon a sejtjeimbe olt 
látó szemet fény éjjelén. 



FELHŐ 

Felhő felül, eső a porban, 
élet-hang pokolba villan. 

Ha a kedvem rátok dörren, 
a teremtés lombja zörren. 

Menekül a szárnyas zöld szörny, 
élet ébred már a földön. 

Nagy a világ, mit csinálhatsz, 
szilaj kedvem vizet áraszt. 

Ha majd egyszer elpárolog, 
szivárványból ívet lopok, 

hogy a földön csengjen nászdal 
boldog szóval és áldással. 



NÉGYSOROS 

Kattog a tű, szellemdal zeng 
rabláncra fűzött lelkemen. 
Elítéltek táborában 
forog döcögve lemezem. 



TANYÁN 

Ősz kárpitokkal árnyas 
szerelem, fény-liget-erek 
összelobbanásán forró 
szívedbe fázva révedek. 

Hangom ezüstbe aláhull, 
élénk habok, éjbarna ég 
harap ékkövet, haragszik: 
vijjog, sikít, agyamba tép. 

Miéit indultam messzire! 
Tarka gyík minden költemény, 
részeg sírásó az élet, 
veti gödörbe a reményt. 

Szétrúghatja időnk porát, 
csak ellebeg minden atom, 
de fut fehér út mellettem, 
túlvezet milliárd napon. 

A Napot idézem jajra, 
a szelet követem égbe, 
tűzhányót vakon koromba 
követ, jaj, követ a mélybe. 



VÉREMMÉ LETT 

Mit láthattok ti? Nem érti senki. 
Bőrünk utálkozik, ha a jelek 
ürességén valaki átvezet, 
s elhazudjuk: élvezetbe rejti 

az ember az érthetetlen hangot 
magjaiba zárt rejtvényeiben, 
s e zárt üresség rejtelme - szívem, 
és benne szép, értelmetlen harcok. 

Lassan szivárog a fog, a méreg, 
az őrült folyó úszik utánam. 
Egyszer kiittam már és kihánytam 
- de jaj, gyilkos mérge véremmé lett. 



MEGKÉSETT BETLEHEMES 

Csillag-űton jön Karácsony, 
Leszállni kész minden álom, 
Leszállni kész bármi áron, 
Szarvasisten fenyőágon. 

Megszületett már Jézuska, 
De nem fényes nagy templomba, 
Barmok között az alomba, 
Fektetve már a jászolba. 

Indul hozzá három király 
Messze földről, s egy csukott száj, 
Hallgatag száj annyira fáj: 
Jaj, ne gyertek, három király! 

Csillagodba kapaszkodtunk, 
Ajándékot neked hoztunk, 
Nem nagy érték ajándékunk, 
Mégis kincses, mert sajátunk. 

Köszönöm az ajándékot, 
Mégis miért, ti királyok, 
Kisded vagyok, hálni vágyok, 
Menjetek el, jó királyok. 

Szűz Mária, édesanyám, 
Ne hagyj engem csillag útján: 
Ha elmennék, nem lesz fejfám, 
Ha maradnék, nem lesz párnám. 

Mit tegyek hát, én a kisded, 
Maradjak tán kőművesnek, 
Ácsoljak vagy ássak vermet, 
Csillagokra patkót verjek? 



Ne áss vermet, kis Jézuska, 
Ne húzz falat önmagadra, 
Tetőt se a sápadt Holdra, 
Patkót se verj csillagokra. 

Sorsod írva, jön az óra, 
Megfeszíttet téged Róma, 
Kereszted lesz kínod trónja, 
Néped annak hordozója. 

Csillag-úton jött Karácsony, 
Él az álom alom-ágyon, 
Verjenek meg, kikiáltom: 
Bennem él Ő fenyőágon. 



MENTSÉG 

Nincs több vers, hallgatok. 
Száll dalom, megfagyok. 
Szállj fel, szív, kőhegyed 
jégkristály-szerkezet, 

s mint ilyen, végtelent, 
életet nem teremt. 
Létezik világom, 
bár nem én csinálom. 

Vétkezem, meglehet, 
de ne büntessetek, 
ha bűnös én vagyok, 
kegyelmet kaphatok? 

Hogyha nem, semmi vész, 
felment a józan ész. 
Törvény vagy értelem, 
logika - légy velem. 
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