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Egy órányi Boldogság? – Mi az?
Nemcsak a külső, hűvös köd az, mely ablakomon túl a házakat elnyeli,
van egy „belső” köd is, amelyet magával hoz az ébredő reggel. Melyet
úgy próbálok magamról lerázni, mint a havat sűrű hóesésben. Ekkor jön
a reggeli – a szentáldozás mohóságával –, ez a forró feketekávé, egy kupica
rummal.
Lassan kitisztul fejem felett az ég, egyszerre a képzelet
virágos mezején találom magam – akkor a Végtelen meghatározhatatlan
része vagyok. Arcokat keresek... szívem átlátszó tükrében, lelkemmel
vitázva kérdezem: ő lenne az?
Színeken töröm a fejem, hogyan fessem ki a halovány arcot, mely
Múzsaként kísért, s kering körülöttem, mint Földünk felett a Hold.
Hogy a Nap fénye mellett is látható legyen, ne csak a képzelet ingatag
ábrándjaiban. Egy órán át festegetem, színezgetem kápolnám falára,
hogy a szerelem bibliájába merülve legyen kihez imádkoznom.
Egy órán át tart a kávé ihlete... utána minden szertefoszlik.
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I.
Szerelmek

„Tiszta mosolyod – fénnyel játszó pára,
reményt fest egy halódó ablakára!”
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Egy nırıl álmodom
Söpörd el szél, mint megperzselt virágok ványadt illatát! Söpörd el
szél, gıgös vétkeimet, e beteg virágokat. Mert vétek a szerelem, mely
viszonzatlan marad. Vétek az ajkak szaharaszomja, mely elhamvad
az alkonyatban. – Söpörd el szél, hisz’ ki érzi rajtuk a foganás illatát?
Ki érzi rajtuk az izzadtság sóját, mely értük borított el roppant birkózásban az Idıvel? Ki érzi mögöttük a gigászi jégzajlást, melybıl
kinıttek? Minek hát? Söpörd el ıket szél. Kitárom tenyerem. Söpörd el szél! Keserő füvek szomjas mérgezett sebekre. Átkozott
füvek! …idétlen semmik a rideg örökkévalóságban. Söpörd el szél e
lázas ködöt, amelyet átzokog Baudelaire harangja! „Mon ame est
felée.” Jaj, mon ame est felée… Ki hiszi el? Visszhangzott bennem
nyomtalan.
Ó, söpörd el ıket szél!
I.
Egy Nırıl álmodom, ki agyam bilincsét megoldja,
s márványhővössé fésüli lázas Medúzahajam,
verslángok égboltjává gyújtja emésztı olajam,
kinek Tőznapja leszek én és merengése Holdja.
İt szeretem én, s szemtengerén süllyesztem el hajóm.
Homloka balkonán mosolyog napozó fénylelke,
pokolból csókolna ki csókja új eget teremtve,
s meglátná bennem a királyt s a halált áhítozón.
Tavasztánccal és üvegmosollyal jı víg lánysereg,
s kutatván nem látok csak hajfüggönyt s aranykabátot.
Hiába hát, nincs köztük a párom, szívem kesereg.
Pedig hogy szeretném, hogy szeme arcomat meghintse,
és, mint egy kisfiú, ki szivárványt elıször látott,
felujjongni szent szelídsége láttán: Beatrice!
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II.
Kedvesem hallgatag, akár a mély folyam,
bár tőzhányó izzása dereng át bırén,
lelke fátyolozza, sose láttam pırén.
Tört szívek szobra! Hol a titok megfogan.
Szent arca titkait látni hogy szomjazom,
haja szökıkút – csacsog fülébe rólam,
képem szemében széppé mossa a szólam
s szívvárában ırzi… elmerengve azon.
Hangja mélyén nyáresti esık zúgnak
– hogy él már, tudom, keresve nem találom –
nekem mindent elhisz, s nem becéz hazugnak.
Csókéletem lesz ı s mesévé szıtt álom.
Csak İ – még senki se hallotta a hangom,
s Királynımmé teszem, ha elhozzák a rangom.
III.
Bíbor alkonyatban furcsa szörnyek úsznak,
csend szövi fátylát hullám fölé, még lányos
arcomra vészráncot jósol a kormányos
nékem, boldogtalan, könnyes Théseusnak.
Bizonytalanság bennem örvényli a kínt,
hajóim Kréta vak borzadállyal vonzza,
test itt nem segít, sem Öntudatok bronza,
vár rémes s elemészt szörnyő titkos labirint.
Útvesztık mélyén vad bolyongás lesz a Vég,
ha kardom töröm, mely Tauruszt megölé.
Minosz büszke lánya – İ megmenthetne még,
ha jeges kacaja hozzám nem riadna le.
Végsı sóhajommal fel, lábai elé
e bezárt galambrajt küldöm: Ariadne…
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IV.
Istent, Hazát, Ideált találsz a piacon,
de Célt nem. Minden fátylat kirágtak a molyok,
múlt kísérteteként a költı némán támolyog.
Szennyes korunk tükre tán vigasztalan arcom?
Undort s ólombőnszurkot széppé nem mossák
szférát szomjazó pohárban émely italok.
Világmállásban fogant, de elvetélt dalok
zokogjatok, mert sebemre nincsen orvosság!
Nincs Fönség, Isten, Titok, s az Álom sem elég.
Szétfröccsent egy Nap, láttad, mámoros giliszta?
Hordóm elszáradt, csak egy szó az abroncskerék.
Te vagy a Szó, Balzsam, enyhe Mirha.
Megmenthetsz még, ha szent vagy, finom, szelid, tiszta,
ha nem, essek, bomoljak szét atomjaimra!
V.
Bús tekintélyszakállt és komor kócbajuszt
ragasztott rám az Idı s meddı Tudomány,
melynek minden unt lapja új meg új talány,
hol zátonyra jutsz és felırlıdsz, vén Faust.
Naprendszerek szívébe törni – vak álom.
Csak a boldogságom, szellemekkel részes
káprázataimban és ezer penészes
könyvben kutatom, de képletét nem találom.
Homály vagyok és az őr. Éltem tönkrement.
Börtönöm csömörködén Méreg ragyog át
bővölve, hogy a halál csendjével felken?!
Fázom. Besüt a hold. Egy sárga Pergamen
vén betővel bimbózza Neved sikolyát:
„Margit, hol vagy? Érted eladom a lelkem!”
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VI.
Én vagyok az izzadt s elfáradt Magvetı,
szőz talajok hamvas húsára epedı,
csodamagoktól duzzadt Léleklepedı,
de merengı kezem áldása – megvetı.
Békét s háborút, hitetlen vérkönnyeket,
de Örömet is – zsongni fog dús kalásza –
vetek néha, ha valaki megvigyázza.
Ilyenkor titkos névre ajkam megremeg.
S az ısmélybıl felbuzog a Forrás. Kevés
csillagfül issza, gomolyog felfelé a Dal.
Nem vagy édes Magány, s nem vagy már menekvés!
Átszőrve száll, de… ó Boldogságdiadal!
Egy Hold visszadobja… és alá peregvén
visszhangul megszólal egy lány hárfalelkén.
VII.
Gyökérima, rétsóhaj s lombpanasz száll hörögve,
forró ködhajjal fonja be a Föld homlokát, s mint erek
lángra gyúlva: villám, robbansz s rácsattansz dörögve:
Hang! Megrettentek összebújva, ugye, emberek?
Ha titokkulcstánc mámorában könnyeket marat
egy lidérc, vagy Népek szennyébe pillant haragvón,
száraz Villám sötét szemem. Dörgése hol maradt?
Valaki, jaj, szőzi bálon elvette a hangom.
S komor vihar koronáz, s áztat villámizzadtság,
hajamból tőz és gleccser foly, de torkom meg se rezdül.
Halott kolostor mélyén tivornyáz a némaság.
Add vissza a hangom, s dalban felzokog egy bővös szfinx,
s dal száll szóorgona virágsípjain keresztül,
melyben mint holdfény a tavon – kedvesem – benne ringsz.
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VIII.
Hajnalban toppantam a Bálba: lankadtan pereg
a dob, s kínálják olcsó gyöngyüket ruhabazárok.
Sátán issza izzadt lelkük, sápadtak a párok,
s asztal alatt ezer üveg üresen hempereg.
Táncra vágyó lábam béna már, kedvem mérgezett.
E lázhomokból zsongó tengerszemekre vágyok.
Hogy szomjazom én és… üres üvegek a lányok.
S bódítón párolog belılük parfümös ecet.
Te nem vagy átlátszó! Benned lélekbort sejtek én,
ha egy cseppet is adsz, örökké áldani foglak,
ki oly szeliden vársz, s merengsz magányod rejtekén.
Verságyat vetek, s ráfestem fátyolul a mítoszt,
örök Olimposz márványcsúcsára feldalollak
és meghalok – túlkacagva részeg Dionüszoszt.
IX.
Azóta örök gondja lettem – „S hol van fiad?” –
már nem is kérdik. De mindig megveti az ágyam,
hogy ha visszajönnék már megvetve találjam.
Minden neszre rezzen: „Jön” – álmából felriad.
Ha vasal: „Ezt ı viselte” – „S mért sír?” – csak kertel.
Tésztát gyúr: „Éhezik?” – Esik: „Megfázik szegény!”
Ha gúnyolnak: „Az én fiam nem olyan legény!”
És ezerszer felsóhajt: „Jaj, minek is ment el?!”
S hangja elfullad. Szemei alkonyi Napok,
mindig fürdeni szállanak könnytavak vizére.
És a rossz, elsírt sóhajaiból én hullatok
ezüstöreg gondhavat bánatos fejére.
S békét nem lel sem itt, sem koporsótanyán.
– Ó, mondd, úgy fogsz majd siratni engem, mint anyám?
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X.
Zöld iszonyt ringat sötéten a hínárhullám,
szőz holdfényre sóhajt fel egy elsüllyedt hajó.
Egy kagyló szétrepedt szíve szülte szárnyaló
méhem, mely tengeren kering, azúr hullán.
Nem habzsongás, más vonzza már. Szárazföldnek tart,
hol mámortömjént pihegnek büszke dáliák.
Nyílásra hívja, várja egy szende kis virág,
s rózsaszınyeget hiába szór elé a part!
Bámulón egy kék harangvirág pillant felém,
s szemvarázstól bénultan hull a méh.
– Csukódj rá, és öleld át húsfaló szirommal!
Ne engedd el! Fojtds bele Lelked Méztavába!
Mert, ha nem, visszaszáll csupa álomrommal,
s beteg lelke illatodtól örökre kába.
XI.
Tőz s Éj lánya, bátyád a Vér, s Halál a húgod,
új kincsekbe markolsz, s elveted, mi gyatra,
győrő gyanánt száz férfit csavarsz ujjadra,
s aki beléd bódul, csókod után felrúgod.
Örvény a szemed, ajkad méreg észt kimarni,
varázsodból fonsz végzetkötelet, leláncolsz,
kíntól sírva alélunk, s vágyainkon táncolsz.
Ó, Carmen! Megfojtasz, de nem engedsz meghalni!
Nézd! Tömeg vár térden! Neved sóhaja röpköd,
s szívünkbe harapsz, mint más kóstolja az almát.
Héját, ha fanyar, gúnyosan szemünkbe köpöd.
Arcod nem érzi Vénség zsarnoki hatalmát.
Akkor – hogy mit ért volna – megértenéd talán
egy igazi Don José mexikói kis tanyán!
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XII.
Ónkínjaink könnyén át, mely a szemünkbıl csüng,
szerelem szivárványideált vetít: a Nıt.
Lelkünk szınyegét göngyöljük lábai elıtt,
s a nı csak kacag, és összetöri a szívünk.
Nem! szívem össze nem töröd… Ég rá a tanú!
Felgyújtottad, s most elég a Vesta-templomod.
Játszhatsz, hevíthetsz, de már el nem olthatod.
Íme, a szívem: egy marék illatos hamu.
Elvérzek minden Golgotán gyógyírt keresve,
a Fájdalomtól a legszebb szavakat hozom,
és zsoltárfüzérré fonva neked áldozom,
s hamuszívemmel együtt elrejtem a versbe.
Édes bosszú, de silány, egy a bolondéval.
Nem te leszel – kedves –, aki ebbe beléhal.
XIII.
Az Ihlet szült meg engem, s nem legendás korok.
Csillagküszöbön bolygóhadakkal golyóztam,
s markomból kihullva – ha el-elálmodoztam –
tőzesıvé gyúlva málltak szét meteorok.
Utánad jártam éteri viharok hátán,
szférán, hol kristálygleccserré olvad az azúr.
Egy Nap mögül szemével szívembe szúrt az Úr,
s belılem összeégve hullott ki a Sátán.
Eltévedt fények jégmezıs útján terelget
a Magány, az Ünnep untat. Szívem megfagyott.
Hogy hittem én, hogy van szárnyad – s hitem elhagyott.
Leszállok keresni egy könnycseppnyi meleget.
Mint utcák rongya bolygok, én a fönség-herceg.
Titokkisasszony itt lenn is téged kereslek.
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XIV.
Lelkembıl kicsordul már a szerelem méze,
van-e pirosabb, mint érett cseresznye-ajkam?
Nincs, kinek halk lelkét glóriámul akarjam,
nincs, kinek ajkán csókom a Mennyt felidézze.
Földön sem él! Kerestem. Födik tán sírrögök?
– Éji szél hátán bolyongva egy ablak mellett
hallottam sírását tegnap: „Ó, megszületett!”
Azóta álomébren dajkadalt dünnyögök.
Távolból szeretném gyomlálni félénk jaját,
lelkét fésülném, vágyat lopnék a könnyébe,
aranyimákat írnék az imakönyvébe…
…Mire nékem fonnák be selymes menyasszonyhaját,
mire az én lelkem ragyogna szerelmes szemén…,
s várna… Addigra már koporsóban fekszem én!
XV.
Hangod méhraja betömött fülemet fúrja,
s méhkas zsibong, ha öklöm ólmán át egy bejut.
Neved rajzolja rét, felhı, napárny és tejút.
Kitörlöm onnan… és… törölve írom újra.
Ó, Nap, vakítsd ki képét, mit szememre festett,
s kongó dómom rózsaablakán szőzi lélek
színes mosolyt hintesz bennem. Hogy letépnélek,
de síromból lidérclánggá őzne ki tested.
Ha te hozod a halált, nem kell… Nem tőrhetem.
El… az őrbe… egy messzi kihalt hideg holdon…
Hiába… Hozzád láncol az Isten… Nem hordom
titkom tovább… E tört angyalt lábadhoz vetem.
Ha nem kellek, rúgjon pokolra büszke lábad,
egy szóra hozzád mégis felkúszom: Imádlak!
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XVI.
Komoly fehér szüzek s koszorús kislányok tarkán –
mint ünneplı utcáim zsibongó vére –
miattad siettek szívem fıterére,
mikor álldogáltam várva rád egy mozi sarkán.
S egy csapat kölyök jött, csupa rongy, maszat, kóc s tető,
bámészan. S rút festett nık közömbös képe.
Koporsó mögött szipogott házanépe…
csak száz húr siratta, hogy elpattant egy hegedő.
Vártak. Koszorúk… oltár… sok telt kiskosár
hervadó szirommal, könnyüktıl csupa sár,
cigánykölyökhad-tiporta arcom maszatos, fás.
Lelkembıl új özvegy friss sikolya törtet.
Hogy nem jöttél – szívem végleg összetörted.
Most bús szüzek viszik, s daluk egy roppant zokogás.
XVII.
Új dalt fogantam én, míg vélem elıször táncolt,
szilveszteréj babonás tükrén, feslı rózsában,
egy arkangyal hitével derengı arcát láttam,
szeme szörnyő titokkal üvegsziklához láncolt.
Szentáldozók áhítatával bámult és koldult
egyre szomorúbb lelkem béna üres pillantást.
Három év után, Szilveszter, jövım mért mutat mást?
Zavaros vizet? – A rózsa kinyílt és elfordult.
Meggyúltam, s lávám összegyőrte arcom, csupa rojt.
Voltam kohó, s köves szívembıl az arany kifolyt,
szenvedtem belıle Csillagot… eldoblak. Vége.
Csillag, hogy mi a szerelem, csak mi tudjuk ketten.
Menj, zuhanj át az egek idıtlen éterében,
s hirdesd: nem halok meg én, mert igazán szerettem!
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XVIII.
Ó, Hajnal! Csaták! Rıt ég, hol vesztes vére gızölt!
Mint lecsúszott palást bukott le válladról az Éj,
s tömjénes himnuszt orgonál a felkelı napkaréj
s ím felébredt az Isten, mert… mert a Lelkem gyızött.
De fényszablyád éle kicsorbul – jaj – ha jı az Est!
Mint füst, fakultan égbe szállsz, aranyruhád óvva.
Tárt marokkal millió csillagot utánad dobva
pokoli éjek legmélyérıl felbukkan – a test.
Fölém borítva kéjes vigyorát belém kacag.
Lázas vérem szántják kigyulladt olajos hajók.
Hajnal! Hívlak! Lelkem! Hol vagy? …üdvözítı csók!
Irgalmazz lány, vagy temess el, de megkívántalak.
Csókolj meg, s megszentelsz, ajkad enyhébb, mint a balzsam,
s összezúzom az Éjt, s a Hajnal újra felharsan!
XIX.
Zuhataghaja kibomlik kehelyarc-vázából,
mint hómezı-homloka fölött halálos felleg,
ajka oltára parázslik egy csókos istennek,
s titkos finom mosolyában sírkerteket ápol.
Keringı illata bálok mámorába ringat.
Forró gejzír-hangja csókolja felhıtlen lelked,
hangjában egy angyal elégett szárnyakat emelget,
s jégvirággal koronázza meddı vágyainkat.
És ha kibámul kíváncsi várkisasszony-lelke
börtöne ablakán álomszıtt lovagot kémlelve,
s İ nem jön, csalódva zárja rád pillái rácsát.
Gleccser folyik szíved tavába, s villámsújtva állsz,
majd így szórja arcodba végzetes varázsát:
„Tépd szét magad, de kulcsot hozzám nem találsz!”
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XX.
Ha kimúl a Nap, s szemére könnyek fátyla fagy,
keselyőgondolat tör rám, s kimarja velım:
Eltépi arcod az Idı! S megbámul merın.
Jaj! Mit tegyek, csak te nékem szépnek megmaradj?
Számőzöm az İszt, s az Éjnek mély kutat ások,
a felkelı Napot az ablakodba kötöm,
egy ezüstszáladért az Idıt összetöröm,
s megfojtom a Halált, ha sérti pillantásod.
Lelkem Virágvasárnap, szívem Jeruzsálem,
ma szemem szerenád, karom parfümös hárem.
Vérajkam vár, hogy titkodhoz csókkaput vájjon…
…De látom, nem szeretsz… Ez téged, ó, ne bántson!
Mint hóvirág alól a hó, könny főzfaháncson –
eltőnök, hogy bús szerelmem néked ne fájjon!
XXI.
Tégedet látván szemünkrıl lehull a hályog,
s az Ünnepéjnek lázas harsonái hívnak,
dómot építenek, s véres háborúkat vívnak
csókodért, s érted elkárhoznak a királyok.
Rabszolga szerelmét száj nem kürtöli széjjel,
lábnyomod győjti, s fátylad imádni nem unja,
egész nap rád vár, s jöttödre szemét behunyja.
Hullasd rá a hangod, és… nem alszik aznap éjjel.
Ó, jaj, egy új szolgán csillog csókod ékszere,
s bíborpalástot ölelsz reá… Van rá okod!
Király voltam én, de hullj hát hermelin s vele
gıgöm aranymaszkja. Sarutlan szobrot állok
termeidben, s széttépett nagy szívemmel várok:
Legyezgetem csókba bágyadt gyöngyös homlokod.
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XXII.
Most már jöhetsz Álom vagy Halál… végre láttalak,
s arcod szemembe szőrtem, mint hajnalt a harmat.
Most roskatag hajó süllyed el s véle hatalmad,
s lezárják pillám kagylói, e gyöngyházú falak.
Mint az elveszett ıstengerek alján álmodva
kavicsból gyöngyöt hizlal a hullám ringva lágyan,
szemem lesz bölcsıd, hol öröknek ringat a vágyam,
s örök fényben ég majd korhadó koponyám odva.
Mert meghalok én, az Idı rámtipor nyersen,
s foszlott lelkem elbolyong, mint számőzött lidércek,
tudom, hogy csak a penész olvassa majd a versem.
De te tovább élsz, mint szobor, vers vagy márványbércek
szemeim gyöngyében, melynek nem lesz soha mása.
Az idı ellepheti, de a kincsszomj majd kiássa!
XXIII.
Eposzruháját vad népe szıtte ısidıkön át,
magány volt a teje s bölcsıje beomlott kráter.
A Való elsı randevúján mocsokká mosták el
szárnyairól özönvizek az álom himporát.
Bısz orkán zokogta benne át a tavaszzsongást,
gyopárhavas rétjei szőz lábnyomokra vártak,
daloló árvíz erejét megtörték a Gátak.
Friss láva volt, és szoborba hajolta a lemondást.
Elhagyta Idımostoháját, ki elvetélte.
Kacagón lépdelt az álmok ormán, s nem kísérte,
csak a Halál, mint bolyongott fenn fényözönben tisztán.
Lehúzta a vágy. Azóta haldoklás a bája.
Ne szánjátok virággal hát! Egy Trisztán
álmodik alant, kinek nem volt Izoldája.
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XXIV.
Utóhang egy képre
Bővös tavaszlázban új csókok szomja csobban,
polipkarú vágyam emésztı lángja kénes,
de vérem nem nyargal már, mint megvadult ménes,
ha képedre nézek, szívem már alig dobban.
Ó, százszor tiszta szerelem, éber éjszakák
szőrték, csiszolták, s lelkembıl nıtt, mint a gomba.
Egy hitvány perc alatt, mint felrobbant bomba
eltőnt véle az Erı, Hit, Álom s Ifjúság!
– Csonkatornyok, sebhelyes utcák, gyomhajú romok –
között tépelıdve, ha néha rád gondolok,
szerelmet őzve, e bennem hiányzó velıt,
széthulló ház pincéjében, csak ez áll épen,
kis angyal surran, korsóval kezében,
örökmécsesbe önt olajat egy szentkép elıtt.
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To one
Egy széttöredezett szonett cserepei prózában
Az ajtót – mint ifjú – betettem
a szoba homálya felitta halk neszét…
s ı mint kitárt karú Vágy – megállott elıttem,
vágytól pihegın s csak csók már a beszéd –
mint férfi oldottam le mezét –
a vágyak vakító krétaszobra
úgy állt elıttem
meztelen.
Bıréhez értem – ez volt csak a kezdet –
ujjam rögtön lángolni kezdett
a tőz egész testemen áthatolt
a szobor úgy szórta szerteszét
a lángot, mint csillagszóró,
aki salakká égni akar…
Nézd! Azóta e kar:
ötágú gyertya – a kezem…
…és én elrohantam, mint ki elveszti eszét…
a lángoló szobor – kitárt karú – ott izzott meztelen,
…s én futottam, rohantam, futottam – esztelen…
futottam, míg zátonyra jutottam – elborít a fullasztó tajték.
„A büntetésed ez – szólt rám az Úr –,
kit örök szomj gyötör, sós vízbe fúl,
az ár ellen úszol, és elhagy az erıd,
mert elhagytad
a neked teremtett – legtisztább nıt.
Borítson fullasztó tajték!”
…úszom a Kikötı felé – vihar dobál,
szemem kimarva, agyam elázott
a Kikötı felé, mely ölelı hajlék
szeme színével kitapétázott –
a Kikötı felé, mely fölött ott áll,
magasodik: a kitárt karú Szobor
és vár…
Hiába úszom feléje – egyre messzebb sodor az ár!
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Dal – A tiszta szívrıl
Szívem tiszta – bár volna
néked szentelt kápolna,
csókból összetákolva,
mindhalálig bánkódva
vak szemekkel gyászolna.
Ajkam csókkal ápolna,
vérem érted lángolna,
csókod fürge ángolna,
ajkad százig számolna
méznek ízét tárolva.
Varjak tőnnek szállongva,
mind nevemet károgta,
győlnek gyászos táborba
kárörömmel tátogva
vérrel sárral mázolva
húznának az árokba...
Beférkızöl álmomba,
belezokogsz gyászomba,
mint szélvihar Vár-romba
végtelenig számolva...
Szívem gyásza bár volna
képed ırzı kápolna.
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Álmodozás évfordulón
Fekszem...
mint hosszan kinyújtott tészta
elmaradt ünnep kopott abroszán,
hívatlan vendégre hiába vár,
vértelen ujjam ridegen vézna
árva levél se téved be hozzám.
Magam vagyok a néptelen határ...
remény fellobban, villan, lekókad...
Nincs másom csak álmodozni... Rólad.
Súgná zsolozsmám: ó, sanctissima...
száz szálat szıve: mind hozzád kötött.
Sárba szórva? Terhes fellegekbe?
Hol bolyongsz most? Te, eltévedt ima?
...arcod szitálja szállingózó köd,
emlékeink sírján eltemetve...
Hagyd dúskálni néma rajongódat!
Egyetlen kincse: az Álom. Rólad.
Szíved – e tavaszt-sirató reggel
(rég szívemnek adtad és nem kölcsön,
örök tanúm rá izzó leveled!)
egy rügybe zárom... vaspikkelyekkel,
így lesz „közös” eljövendı bölcsınk!
...s e pajzsot – magad fölé emeled...
Egyszer, ha tán elfelejtenének,
Rólad zeng majd... (s nem rólam) az ének.
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Reggeli elıtt
(Margaréta)
Már csak árnyak vagyunk a térben.
Nyílt titok, nehéz bevallani.
Fázós madarak a fagyos télben,
csoszogásunk alig hallani.
Mély álomból kél ki... kilábol
élı legenda – a konyhából
átsuhansz. Nincsenek lépteid,
mint oltárképen fenn... a szentek
könnyedén menybe menetelnek
... odaviszik legszebb éveid...
angyalingben lebegsz, mélykékben
– álomközt szendergek a székben –
találkozunk?... talán az égben?
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Félálomban
szürke télben
A megálmodott nap vagy perc még nem jön el
A Vágy lomb közé rejtett, lappangó hiúz.
Égı szemeivel rám bámul, bővöl el,
erıtlen bénát mágnesként magához húz.
Földgyomor krátere tüzes csóvát lövell,
az égre fel, míg mellembıl kifogy a szusz.
A megálmodott nagy nap soha nem jön el.
Szívemhez karom már többé nem szorít,
csókom ajkamra szárad, nem követel:
„hogy mint újabb pont kell, hogy díszítse az i-t”.
Ábrándos pillád, füled s egyéb bájaid.
Letört, elszáradt ág a karom, nem ölel.
Bezárt szemeimben bolyong, kering, szavad
áttetszı arcod sejtve, csókra pihegıt,
felbukkan, megkísért, eltőnik, elszalad
remegın. Még, bár nem kapok levegıt.
Mi megmaradt: gomolygó sóhaj-áradat.
Ölelj vasizmaiddal, úgy! Mint azelıtt.
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Solveig halála
Ibsen után szabadon
(Ködország szélén hegyi tisztás, háttérben kunyhó fenyık között, Peer Gynt
elıkerül, ısz csapzott hajú vénember, megindul a kunyhó felé, Gomböntı útját
állja.)
Gomböntı:
Ne mocorogj most, gomböntı kanál.
Megjöttél végre, ki les, rádtalál.
Lásd, lelohadt a lármás Gynti vér,
most számot vetünk, meglásd mennyit ér.
Peer Gynt: (ingerülten)
Ne zavarj! Számról nem árad panasz.
Ott áll a kunyhó, képe ugyanaz,
mit lelkemben hordtam annyi éve,
ha majd egyszer bejutok a révbe
ott vár a Nyugalom, boldog sziget,
fogcsikorgatón küzdıket, kiket
megillet végsı földi jutalom.
Gomböntı: (szerszámai közt)
Fiam! Ne tévedj – ez trágyás alom.
Menekültél, hazátlan, hontalan
a tett elıl, élted haszontalan,
falánk hernyók, mihaszna költık!
Készülj! Belıled új gombot öntök.
Peer Gynt: (nem figyel rá)
Várj! ..a Dal. Solveig ajkán az ének
a hőség örök dicséretének
harangszava... hallom, oly megejtın
szólt értem s én megálltam a lejtın.
A Sors tüzes szegekkel boronál,
az ı dala az értem küldött fonál,
bitang, hamis minden sarkon rám les,
éneke húz, tiszta vonzó mágnes.
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Szívemet – fájó kövek halmaza –
messzi harangszóként ı hívja haza.
(türelmetlenül dobbant)
Miért nem énekel?
Gömböntı:
Ugyan Peer! Isten
szolgája nem vagyok, nem a tisztem,
hogy téged, tévelygı, kusza alak,
a Sors nevében megsajnáljalak.
A hír, mit közlök, tudom, hogy lever,
hidd: nincs hová bújnod elıtte, Peer.
İ halott.
Peer Gynt: (döbbenten)
Mért mérgezed a velıt!
Mikor?
Gomböntı:
Elhunyt, évekkel ezelıtt.
Tudod, a korral elnémul a száj.
Hol meg kell állnom – ott menni muszáj.
Nagyon várt, sokáig, hangja rekedt,
Nem imádkozott már, nem énekelt.
Perelgetés veled – kész gyötrelem.
Nincs bújócska. Kész. Jönnöd kell velem.
Peer Gynt: (ordítva)
Nem!!!... Azt mondod Solveig rég halott,
a tornác elıtt az, vajon ki ott?
Gomböntı:
Kecskét legeltet rideg réteken,
más asszony az – számodra idegen.
Peer Gynt:
İ – nem halhat meg! Hangja átragyog
az őrön... (tehetetlenül topog) Mit magam után hagyok.
Őr. Üres, melyben a lényeg elég...
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Gomböntı! Vigyél el! Elég volt! Elég!
...De egy percet...
Gomböntı:
Már fogom a kezed.
Peer Gynt: (könyörög)
Várj! míg elmém titkához elvezet
hegyi patak sziklákkal rohanó
sodrába löktél. – Dovre manó!
Megvan! Apó és ködbıl szıtt udvara,
tipegı tehenek dühös nászkara,
szemét megvágták – más a valóság,
iszap alá költözött a Jóság,
nem hitt, nem bízott, nem imádkozott,
Dovre népének mégis „átkozott”.
Solveig, Sarkcsillag voltál éj egén,
de csak Peer számára e sártekén.
Madár hangodból hangolta tavaszt,
halál tenyere némává tapaszt.
Gomböntı:
Ne papolj annyit Peer! Fáj a földnek.
Múltad – semmi. Ezért újraöntlek.
Peer Gynt:
Csak gombot ne! Kérlek megbánón,
súly legyek, ha kell... egy halászhálón.
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Utolsó csók
Búcsúzó fecskék szomorú raja
végtelen sorban ül az ajkadon.
Lángoló hajó – ég az olaja,
Vágy végsı csókja – s ajkam nem adom.
Etna izzó kénköves taraja,
nászát csókba álmodó hajadon,
múltad megırzı emlék aranya...
búcsúval nem segítesz magadon.
„Márványcsókba merevülı Lélek!”
Maradj így!... míg sírig elkísérlek,
rıt parázsban, itt, együtt égj velem,
a földet, hol alszol, megszentelem,
ne bántsa bogár! féreg, giliszta,
maradjon szent, hozzád illı, tiszta.
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Euridike siratása
Mázsás gyászfedelet borít rám a reggel...
ugyanúgy forog a Föld. Csak én lettem más!
Itt hagyott – ı – örökre lehunyt szemekkel.
Porod a síré... lényed tőnı látomás?
Költözz a szívembe, e meglágyult kıbe!
Szellem lettél, lehámlott rólad a salak.
Kis idıre még! – hisz lelkünk összenıve –
márványversbe vésve hadd babusgassalak.
Könyörögni hasztalan: ne siess! Várj még!
áthághatatlan falak elválasztanak.
Minél tőzıbb a nap – nyomasztóbb az árnyék.
Megalázva: ki volt nálad elıkelıbb?
Mielıtt én is harmatköddé válnék,
zokogva kérdem: mért – te – mentél el elıbb?
2003. március
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Távolból egy sír felé
Pár szál fehér krizantém,
szeretetbıl üzenném
forró csókkal lelkesen...
– s nem él már a kedvesem.
Hegytömbnél nagyobb a súly
szívemen, hát elcsitulj!
Lebunkózni képtelen
Fájdalmát, mi végtelen...
Hervadt virág két szeme,
még kísért a szelleme
olykor-olykor kérdezın?
...„keresel a holt mezın?”
Mi – súg a riadt lombba?
Szétfoszlunk mint a gomba,
s arcunkba vág mérgesen...
...„csak álmodlak, édesem?”
Világ – fosztva, mily üres,
csak az gyız, ki szemfüles,
gödör... mély sír... halál – lak.
– „soha meg nem talállak?”
A nép nyüzsög, csak tetve
hízik – a jót temetve...
Mindig fúj a „szembe-szél”?
– De a szikla nem beszél.
Kezemben a krizantém,
vele együtt kérdezném:
múló porban, férgesen
„ugye megvársz – édesem?”
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A sírnál eltőnıdve...
İszi esı mázolja szét ódon
betőidet elárvult fejfádon,
szellemed hol?... emlékét is áldom,
szétmállott?... deszka a koporsódon?
Minket elbont s felszív az enyészet.
...Föld meg forog elgörbült tengelyén
aranypor ül szerény szíved helyén?
por csókod is?... mely engem becézett?
Változó felhın arcod keresem.
Szétfolyó ködkép – mégis eleven.
Fejem fölé ostyaként emelem...
kit kiválaszt papnak – a Szerelem.
Pára vagy sóhaj?
(koszorú helyett)
Hantod felett, ha a Nap odasüt,
fagy görcsétıl szabaduló pára...?
egy Csók? – Ez maradt! (ha már nem leszel)
el nem csókoltakból még százezer
(élı gyötrelem, kettınknek kára)
...felsóhajt néha egyet a halom,
száll felfelé – Vénusz asztalára...
ízében százszor újra érkezel
„selymed suhogó – illatod ámbra”
hogy újra kívánjam ajkaid
lázcserepektıl remegı számra.
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A Múzsa mosolya
Az utcasarkok némán könyörgı koldusa
nálam gazdagabb – ki csak lábam koptatom
a sírhoz terelgetı, göröngyös úton...
Szomjhalált enyhítı, hővös viző kúton
megpihenni... még vár kaptató-halom...
...mikor egy asszonyban feldereng – a Múzsa!
İszülı a haja? ...bıre: rózsa húsa?
Ki észrevétlen... már fejem fölé nıttél,
virulsz... és senki nem léphet öröködbe,
szárnyalnék még... mosolyoddal gúzsba kötve...
ki szelídebb vagy egy néma istennınél.
Versem lükteti: İ – a valódi Múzsa!
Hódít és gyız a Mosoly, e nıi lámpa,
minden nı mélyén legbelül ég (szenderül?)
e pír, boldogít – ha kedvességnek véled.
Ennél több – felgyorsul a vér, újraéled,
s kiül az arcra fényes, legszebb ékszerül,
...belesüt rejtett, titkolt lélek-szobámba.
Üdvözlégy!!!
Szomjas szellemem kívánja a kávét
(köznap gyötör szürke gondjával agyon).
Tiszta mosolyod – fénnyel játszó pára,
reményt fest egy halódó ablakára!
...annak illata kell, hogy elragadjon,
neved elé súgni szemérmes „Ave”-t.
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Elmaradt szerenád
Megállíthatnád-e, édes, a szelet?
Vihart görgetve, ha támad az orkán,
s csontodon keresztül velıdig hatol...
Azt az egyet – éppúgy – meg nem tilthatod,
ha már fennakadtál szememnek horgán,
...égi nyoszolyán: ne álmodjak – Veled.
Az öröklét kulcsát keresd! ...és megleled!
Hiúság? Érckoporsóddal elhamvaszt
e világ... rút betonra épült... kétes.
Lelkedben lobogjon az örökmécses!
Tartsa ébren a nem hervadó tavaszt,
...s a boldogság csordultán...
könnyed elered...
Örök körforgásban
A nagy szerelmek soha meg nem halnak...
Csak elhuny az egyik tisztán szeretı...
Gúny nem kíséri, sem megvetı szitok.
De új tavaszt lehelnek a nárciszok...
İket az alkony ırzi, s nem a temetı!
S újra vannak, kik új szerelmet vallanak.
Az ÉLET harcba hívó kürtje harsan át...
s füled süket – ezúttal immár nélküled –,
új arcot keres, melybe beleépül,
„nagy körforgásba”... csalogató lép–ül!
s indul a mag... virág – végén mézszüret...
újjászínezi a szirmok bársonyát!
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Nem lehettél...
Nem lehettél homályba burkolt kedvesem
– nem tudtad áttörni a polgári „kasztot.”
Ez a lángolástól korán elriasztott.
Nem mered bevallani még magadnak sem...
Nem titok az, mit sejtünk hárman... négyen...
Kit tisztelünk ugyan, de szeretni? – Szégyen.
R – Regénybıl
Bolyong az éjfél az utcán, részegen,
elmém a sok limlom közt lázasan kutat,
lelni rést! …feléd futó cérnát – utat…
– didergı tollpihe üres fészkeken –
kín szegez az ágyhoz, kihől a lábam,
törötten a mélybe húz ráncossá vált hajóm…
vágyként villan át tengernyi bajon:
napozni ajkad csendes mosolyában…
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Jön, s halkan betakar
Jön, s halkan betakar az este,
az álom... szınyegén takarít...
elpilledt szárnyaim lenyeste,
aléló szívemmel repesve
szeretnék szeretni valakit...
Neve – selyemnél lágyabb lenne:
mint várúrnı romos várfalon
szerelmét várva – s hinne benne
örök reménnyel melegedve...
egy név úgy bolyongna ajkamon.
Hölgyem! Még várnál egy keveset...
– míg az éj sötétje elrabol –
kedvesed, kit szíved keresett
vad csatában régen elesett,
– felderengve kószál valahol...
szeretném: bár mint egy árny – ha élnél,
más álmából titkon ellesett,
lengébben a lágy esti szélnél
utam végéig elkísérnél...
bár nem én lennék a kedvesed.
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Narancsvirág illatának kábulatában
Aki szerelmes napra virrad
pórusát betölti az illat...
harmat ha hull – úgy lebeg a dal,
mélyre szívod s viszed magaddal,
déltájban, mikor elbágyad,
új erıre kap a vágyad...
selyemfinom virág-lehelet
napsugárral is ingerelhet,
őz, hogy a csókot megtaláljad,
az illatgyenge puha lágyat
égı szájon, mely arra várjon
zizzenı száz kolibri-szárnyon
ajkad elé lebegve szálljon...
S buja táncot járnak a színek.
Elpirul a véred, de – kinek?
Bezárva immár ezer éve
önmagaddal vagy körülvéve!
Bimbókkal tomboló tavaszban
az aggkorú örök kamaszban
az élet íze újjá-pezsdül,
mit nem téphetsz ki gyökerestül...
Fejeden ott a Varázs-süveg
...és szád elıtt – a hideg üveg!
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Reggelente
Reggel ágynak dönt a kávé mámora,
s ringatni kezd... Párnám a gondolám
...siklunk... arany ködben úszó Velencén...
Álmom egy Nı... kincsem, aranyszelencém,
ki vágyaiban aligha gondol rám...
hozzá köt az Érzék, melynek nincs kora.
...együtt... fenn, a felhık ölelte Várban...
vagy álomszép, lombbal övezett tavon
a ránk hányt sarat lemossák a habok.
Szabad szellemek... de egymásért rabok!
Melengetné ıt nem lankadó karom,
csókokkal csacsogó... idıtlen árban.
Napi ámulat
reggelente
Az éj... menne már... cél nélkül ténfereg...
Tetıcserépre ül a pír – ámulat
festi frissre a már kopott tárgyakat
(s gyertyákat gyújt – égı, örök vágyakat),
újra látni mindent... merı kábulat
ez – ha tiszta mosolyoddal ébredek.
Általad újulnak ellanyhult erek,
a száraz gallyból új, bimbós, virágos ág lesz,
új erıre duzzad a fáradt izom,
szemed éltet... tükrözve benne: hízom,
tőnt délibáb kísért – az ifjúság,
...vajon szeretsz-e??? – Vagy ismét tévedek?!
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A megfejtés keserősége
Egy kérdés óránként százszor is megölt,
tudni: mit rejtegetsz homlokod mögött?
Bátran és keményen inkább búcsút ints,
ha színpadod függönyén túl – semmi sincs!
A vágy idıvel ellankad, elfásul
tántorgó léptekkel alig vánszorog,
rég megelızött s rám tiport a Hátrány
örök kísérıje a bőzös kátrány,
mely harmatra váró arcomba csorog,
orra bukom a Szellem nyílt mezején.
S te nem szegıdtél mellém... útitársul.
Talán, egyszer
Túl életen... innen a halálon,
Az ösvényt már megtalálni véltem,
mely baj nélkül átvisz a határon,
mégis maradnék még... észrevétlen,
háttérben, mint egy béna a bálon,
kinek szeme csak a vágyban táncol,
míg fürgébbek mások a kosoknál,
némaság itat, míg más viháncol...
...vigyázó szem lennék vánkosodnál,
ha gyötrött arcod pihenni térne
s vágyaidból csipetnyit kérne...
– se bájital, orvosság vagy vegyszer –
minek? Ha módját... majd megtalálom
éjek sőrőjében... talán egyszer
csókittasan, kitartóan ébren
százszor is újulva – megpróbálom –
virrasztani ajkad közelében,
míg helyettem átölel az Álom.
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Kórtermek labirintusában
...lézengek – éjtıl kongó folyosón...
bámulok szótlan – vagy dülöngélek
(ágyrajáró, tétova kísértet),
„hogy rám találj!”... sóhajtozva kérlek.
Bolyongó árny, cérnán lengı lélek,
ki a betegszobákba beoson.
Irgalmasan kedves... szelíd Nıvér.
Végtelen éjszakák tejfehér Holdja,
míg a kulcslyukból árad a félelem,
mosolyodtól fényes a kórterem,
a reménytelen ködöt feloldja.
Kutatlak! – Bár rég szívemhez nıttél.
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Arcod, mint a Holdé…
Arcod, mint a Holdé,
mely hajnalra elsápad,
eltőnik elbújva,
mint Nap nem látta vállad,
elılem irigyen
bugyolálja a sálad.
Csak a szemed ırzi
az éjfekete eget,
hol bámész, szikrázó,
tengernyi csillag helyett
komor vásznat a gyász
csak számomra tereget?
Kapuid bezárva
magad véded a várad.
Boldog könnyek híján
ijesztı szarkalábat
szór el szemed alá
az Idı... s egyre várat...
Kergesd csak az eléd
kirajzolt, fényes pályát...
Mosolyod – vitorla!
Ez ékesítse gályád.
Nem sejtheti senki
gyors hajód „rakományát.”
Röpítsen bátor szél!
Ne ismerj zátonyt, léket!
...sem névtelen vájárt,
ki bontva tárnamélyet,
kutat ezüst után
– némán dicsérve Téged...
...és nem találja, csak
a silány kıtörmeléket.
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Szulamit
I.
Jövım oltárkövére
lépj fel,
Szulamit!
Kiválasztott és
kívánatos vagy.
– ara.

…Súgni szeretnék
feléd
halkan valamit,
mi örök lángot
gyújt
a csipkebokorba’ –
gerjedı tüze táncos
bakká alakít
békés bárányt, juhot
– sarkadnál vesztegel…

Szavaim győrői
ragyognak ujjadon.
Érett gyümölcs,
asszony,
mégis hajadon.
Megtelt szívem
keserő méregpohara,
peremén sért a
sok ajaktépı csorba,
szeretne szólni
nyelvem,
de el-elakad,
lankadó zarándokláb…
hegyre baktató…
Részvét nélkül
miért
némul el ajakad?

Kérlek,
várj még…
ne fordulj el
némán tılem,
bántón, szánakozva…
durván, megvetıen,
tılem,
ki lelkem üdvét
érted gyáván
vesztem el.
Galambbal búgó,
ékes Szulamit,
…nem mondom el,
ez téged
megfutamít…
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II.
Palotáimnak minden
cédrusoszlopa
beleremeg, ha rám
hullatod szemeid,
éjfeketén csillognak
hajsátrad alól,
égı vágyaimnak
megszentelt temploma,
díszes arannyal
futtatott, karcsú
kehely,
megszentelt éjekre
tartogatja borát,
mély titkokba
avat,
ízlelve megtanít…
Dobd el
fátylaidat,
szemérmes Szulamit!
Ünnepi pillanat…!
Kérlek, hogy
most felelj!
Nászról énekelnek
szolgáló lányaid.

…Vérem megdermed –
te most nem
engem nézel.
Ki lenne az,
kit ölelnének
karjaid?
…és fürösztenének csókkal…
tiszta mézzel?
Cím! Rang!
Kincs vagyok
– de agg,
csókjaidra vén.
Láncra főzött szavak
– lázadó angyalok,
fejük felett súlyos
prófétai átok.
…Kiálthatnék…
és mégsem kiáltok!
…csak üres
barlang tátog
szívem közepén!
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III.
Pattanj fel, fürge Nap,
légy virgonc, vidám!
Tavasz bimbói
pattognak a légben.
Hegyek mögül
lépj ki…
mint ifjú titán,
harsogd: kiben tőz
lakik – az égjen!
Aki küzdeni tud,
él és eleven.
Ébredj már te is
– szunnyadó Szerelem!
Narancs-ágakkal
feléd lopakodom,
testem éberré
főti a Vágy – érted.
S ha az illat
nyitott ablakodon
át hozzád beoson,
– talán megérted
az eltikkadt, virrasztó
várakozót,
kinek minden
reggel
új reményt hozott.
Számolom a puszták
szétszórt köveit,
meg a tengerpart
kisodort homokját,
hullámok hátán
csillogó halakat…
Sóhajom felébreszt
végre – Szulamit?

Vagy azt is csak a
hullámok csacsogják?
Felhı, menekülj!
Kék, tiszta légy,
egem!
Vágy, szőz szellem,
ébreszd fel ıt
– nekem!
Most!
Mikor a forrás
boldogan csobban,
s olvad a tél kemény
fagy-bilincse,
hatalmadat érzem…
s egyre jobban…
buzog az élet
túláradó nedve…
Párját dalolja
magához a rigó,
hajnal pírjától
őzve, részegedve…
Bukfencet hány
a réten a csikó…
…míg fennen hordozom
súlyos homlokom,
törékeny, bomlásra
ítélt templomom.
…de ágyam körül
ólálkodik Káin,
hogy a halálpor közé
rejtse csontjaim.
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IV.
Néma éj
– tikkasztó.
Csend van
– tengermély.
A Magány
– kıbıl
vizet facsar?
Ne hidd!
A Virrasztó rólad
szövi sejtelmeit.
Mindenütt kıfal…
Szakadék… meredély…?
A Te szemedre sem
jı álom? – Szulamit.
Árnyak játszadoznak
szobád falain…
Tudom, ma éjjel te
is vársz valakit…
Sarutlanul surranjanak
be – szavaim.

Makacs homályként
küszöbödön ülök,
kidobott, ócska,
eltört cserépdarab…
A várakozásban lassan
elrévülök…
sivár sivatagnál
– hangodra – szomjasabb.
…Énekelj, Szulamit!
Nyíljon ki szíved!
Daloljad ki az
összecsengı rímet!
…kúszik az Éj.
A nappal bármily ékes
vagy szomorú,
vagy gyönyörő – de véges.
Ne haljon el, ki még
lángolni képes…
Ébressz fel… mielıtt
végleg elmúlok…
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V.
Negyven napja
tart a vízözön,
fuldoklik az utolsó
csillag is…
…Karom csapkod…
csak hullákba
ütközöm,
megtelik velük
a Halál árka.
Könyörgök hozzád
– Szulamit!
Egyetlen megmentı
Bárka!

Rámtör a hullám,
fenyeget,
fölém nı,
elnyel minden
megmaradt partot…
Elég, ha karjaid
kitartod…
S mily boldog
lennék
bárkádnak ölén…!
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VI.
Ma sem láthattalak.
Kiapad a szemem.
Kavics közé került,
kárba veszett korpa –
napom ismét nélküled
hullott a porba…
Annyi fényes fejet
nyakaz le
a bakó!
Gyötör nap
nap után…
Ki kitárt
tenyérrel
templomod lépcsıin
bús koldusként
lakó,
rettegve élı…
készen
– sírját megássa,
ha véget ér a vonzás…
Bővkörében tart,
s köddé bomlik
lényed elképzelt
varázsa.
Ha lelked
tengerszem
havas csúcsok
tövén
…s én… ámulásra ítélt
zöldárnyú moszat,
ki partodnak
vízmosta
kövéhez tapad

…furcsa ki semmi…
bigyó, dús
derekad övén…
Ha választhatnék,
berked szentelt
oltárán
én lehetnék a
kiszemelt,
bús áldozat,
fehér fején
virágfüzérrel övezett,
papnık táncával
kísért-vontatott
tulok,
véres kését forgatja
áldozó kezed,
zokszó nélkül
benned
békén elnémulok…
Napom is elbukott…
az alkonyat gyászol,
ünnepi fátylával
méltón kiszínezve…
Sóhajom lidérces
mocsarakba gázol,
a kapzsi föld
a testemet
már megszerezte.
Gyızzön az Ifjúság…
ez a vénség veszte.
Porladok…
szerelem nélkül…
lefejezve…
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VII.
Tikkad,
porlik minden
kiszikkad reményem,
ki Krızus vagyok…
csak tengıdöm
szegényen,
míg bőnnel párzik a lét…
buja pocsolya.

…az ölelés után
kiáltó dús derék!
Átkarolnám,
de merszem
ehhez nem elég.

Vágyam köpenyérıl
lefoszlik a szégyen.

Édes mosolyú, kerek…
beszédes hasad!
…simogatni! Merev
ujjam görcsbe rándul.

Mennyi keretbıl les
sok megfestett elıdöm
gúzsban tartott, lázas,
lefojtott sikolya…

Köldök köré szıtt
mese – vonzó olvasat.
…lágy karjaid nyakam
köré vonnád – pántul?

Így ítélj! Ha… fürdıd
falán leskelıdöm.
Erdıtüzet sejtet…
ijedten harangoz
…fejvesztve fut elıre
az ız, a barom.
Tested
kincses
kirakat!

…betőzném a tested,
zuhannék a mélybe,
olajcsúszdán csúszva…

Meglopni nyíltan
nem akarom,
túl nemes,
szelíd a karom.
Imára hangolnám
ezt a szent gerjedelmet,
tested szent berek
nimfái közé termett,

tapadó takarón
le… elkábult, fullasztó
ezeregy-éjbe…
Ez az összes
pórust
betöltı izgalom!
Feszülı inak,
most
megtörténhet – bármi!
Megtorpan… új ritmust
vált érzéki dalom –
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meglesni – lelked
rezdülését akarom
csillogó cseppeken át…
lebegni látni
a sejtelmesen áttetszı
angyali inget
…bájaid hajlatán…
mi önként remegni kezd,
a fényt,
melyet a
bensı érzelem vetített,
mélyben ásító
termeidnek megszerezd.

…Kéjes, ébredı faun,
majdhogy leteper
a két kihívó… bájos…
diadalmas mell!
Az ösztön
lefelé húz,
– ez máris
felemel
más szférába, melybıl
felcsillámlik
az ÉDEN.
…de csak annak,
aki ártatlan szívében.

Intesz
– ne csak a formás
idomokat lássam,
a Nİ-t,
ki örömömben
egyenrangú társam!

A hódító vonzás
örök diadalma –
lágyan feslı rózsa…
kemény, kerek alma.

Himnuszt ujjongó,
teremtı mámor lep el,

Örök forrást takar,
hol ısital szunnyad,
s a nagy Kozmosz édes,
éltetı nyugalma…

melyben megdicsıül
gyengéd nıi
éned,
…s ifjú vér pezsdíti…
leselkedı véned.
Vágyad magasra
tör…
felhıkön túlra – fel.

Becézgetni ıket
soha meg ne unjad!
Hálát adok néktek,
irigy, néma falak!
Elképzeltem –
lopva fürödni
láttalak…
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VIII.
Nem moccanok,
fekszem
– letört száraz toboz
fenyı ormáról… lenn,
perzselı Nap hevén.

Ha magad nem érzed
ki súgta volna meg?

A búcsú mindenkor fáj,
mély sebet okoz
oly korban, mely kezdettıl
fogva koravén.
Szívem – tárna, hol
beomlott a bejárat,
a név… visszhangtalan kering…
tompán ostoroz,
feljajdul bele az
elfelejtett vájat.
Név, mely megszenteli
a kimondó szájat.
Börtönır szólít,
az idı porkolábja,
ítélet ez, mely tıled
végleg elszakít.
Búcsúznom kell,
szívem szerelme
– Szulamit!
Eltőnt a papnı
és véle a szent berek.
Ki voltál – szerelemmel
átitatott lét.

A búcsúzó erre áldozta
fel mindenét.
…Tükrök színfoltja vagy?...
Földön járó, valós
árus?
Ki adok-kapok
kapcsán mérlegel
…megtérül-e a
jól eltervezett haszon?
Tornyok
közelében éltem
– s nem a piacon!
Mennyi megálmodott
örömmel vagy
adós!
Keserő életem
jövıje volt a – tét.
Megalázott lelkem,
tőnj-kotródj végleg el!
Légy akasztott kalóz,
kiátkozott hajós!
Ha látnok lettem volna,
ki jövımben jós,
te kegyszerekkel
feldíszített aranytál
lennél – az Idınek írt
gyöngybetős lemez
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…ha kutató szemed
idıben észrevesz!
Így – nemcsak én –
te is megfosztva
maradtál.
…Éveim kígyózó,
fáradt karavánja
át a pusztaságon
nyomtalanul ment el…
Nesz nélkül somfordál…
közelít a szender,
felszín alá döngöl…
elsimít… lelapít,
nem láthatlak többé,
szeszélyes
Szulamit!
…dermedten álmodni…
mint hó alatti rét,
hímporral tervezni
a tavasz szınyegét,
nektárba merített
illanó gyönyörért?
…lelked sejteti a lét
minden örömét.

Foszladozó óráimat
arra szánom
…a jóság oly kevés,
többnyire csak óhaj…
Vitorlázzon feléd
seregnyi hajóraj
élén, kit számodra
mintázott az Álom,
a hıs, ki nyergébe
emel – szárnyas lóra,
ki borús bajt, csókot,
bánatot megfelez,
oktat, vigasztal, erıt ád…
és felfedez!
Mert dúsgazdag
vagy,
de még nem
tudsz róla.
Fohászom tovaszáll…
a pillám megmered…
Ha van odaát
álom –
álmodom
veled…
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II.
Noktürnök

„Elkésett csókom csak elsuttogom…”
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Noktürn
Elkésett csókom csak elsuttogom
kihől, míg zord tájakon odaér,
hideg hókristály lesz, tiszta s fehér.
Talán, ha érzel valami puhát,
csak legyintesz: egy távoli rokon...
Egyszer, ha mégis összefut utunk,
kérlek, vedd fel majd legszebbik ruhád.
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Chopin
İsz a líra zongoráján
Tisztes, éltes úrinı – nincs kora
el-elméláz e sápadt zongora,
borzongó húrján végig fut az İsz
alkonypírján delelgetı
lábnyomodban settenkedı
minden neszre felfigyelı
kellemetlen lerázhatatlan Csısz.
Lefordul egy levél – máris ott van,
ı fenyeget hessegetı botban:
nyugodt ne légy, se boldog – csak szomjas
epekedı, szétziláltan borzas,
ha szomj gyötör – eltöri poharad,
nektárból a vágy az, mi megmarad,
meg az eltalált – megsebzett ideg.
Mesésen gazdag – súgják a színek:
Álmodj nappal is, álmodj éhesen!
Kit megkínoznak, vernek „tévesen”
– udvaronc hóhér, rizsporos Kain,
elnézı mosoly vibrál ajkain –
mindvégig nem tudja-érti – miért?
Együtt érez, de utálja a vért,
lombokba törli véres ujjait,
fütyörész, hogy ne hallja jajaid.
Esı kopog, a piperkıc lába
belebúj az avar papucsába.
Elkísér az alattomos álnok:
„tetté ne válhassanak az álmok”.
A Szép kicsit fájjon – úgy eltalál
már a bimbóban szundító halál.
Halk barát, figyelmes akár az ız
– minden Tavaszban ott fészkel az İsz –
Elmúlás urát szolgáló béres:
felajzott maradj – örökké éhes!
Ott benn fájjon – böki beléd a tőt:
zokogjon benned... mazurka... etőd...
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Csillogó ékszer, fényes úribál
csak üres felszín, máz, álkarnevál.
Csodás dallamok, elhaló futam...
... „lassan véget ér – mily rövid! – utam”…
halkan dobolják, füledbe vésik
... puha csóktól... kétségbeesésig...
Színorkán, végtelen birodalom,
szív trónján, mely pici sebzett halom,
ki hallgatod vak éjen, hajnalon,
lovaggá üt a gyıztes fájdalom...
...ujjak alatt színei az İsznek
szívszorító tánccal keringıznek...
Mi a Szó?... Szín? – A Húr túllép azon,
átlép az İsz a legszebb tavaszon.
Szív sebein – zengi tovább a húr
„Az İsz, az Édes Fájdalom az úr!”
Briliáns szín – ha nem vagy fásult gép
e bódulatban – élni „meseszép”,
de az ember kegyetlenül árva!
...aztán a Tél rálép a pedálra.
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November
(noktürnök dallamaiba bugyolálva)
Lelkem tüskés tarlókon menekül...
ingem éget, bıröm fekélyes seb,
sírdogáló szél szolgál hangszerül
a reményhez, mely egyre kevesebb.
Ón-vásznú felhık súrolják fejem,
súlyuk-gondjuk szívemre nehezül,
bolyongok bánattal áztatott helyen,
elıttem a fák mind levetkıztek
már, koronájuk csonttá merevül...
Gyom – zászlaja szétszórta a magot,
méregfogát a búcsúzó ısznek,
főszál vonóján némán hegedül,
jövıbe újabb jajmagot rakott...
Az év alkonyán minden elborul,
vénülı elme – csak temet, vermel,
mindene az éj homályába hull...
végén vállon ragadja november,
mikor már senki, semmi nem segít...
A Múlás – örök álommal rokon.
Bı kötényébe győjti könnyeit.
Ne szégyelld a könnyed arcodon!
Lábad ólom, inad már nem feszül.
Gondolat nyögdécsel, alig rebben...
Nem gödröt kívánsz végsı – rekeszül:
feloldod éned halk esıcseppben.
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Chopin: Nocturne 15/2
Egy hattyúdal visszhangja fénytelen szavakkal
Úgy tőnnék... szállnék... innen el,
el, el... valahova?
Mocsok sarából kiválni,
el, el... messzi... tova...
Egy Kapu vár nyitva, tárva,
két oszlopos, virágos ág.
Gyermekkorod hívı álma
(hátha valóra is válna)
az érintetlen Ifjúság,
csábítása elkápráztat...
Csak ne itt!... Vonszolnám magam...
hegyeken túl – oda,
hol nem fúl közönybe szíved,
s nem vár a kaloda...
Hol minden bimbó még a kezdet elején,
és nyitni készül a tavasz mezején,
lebeghetsz kergetızve, mint a lepke,
keresve, ki majd kék mosolyt nyit feléd...
Búzavirág – csokorba tépegetve,
s a szirmok között nincs úrnı vagy cseléd.
Mi szép – nem rejti el győjtı kötényed,
és nem a festék festi meg a szépet,
mit ér a lélek mérlegén a „lényed.”
(Mázba sőrítve megtöltse a lépet.)
Reggelente mi főti a lázad?
Magányos óráidhoz visszakerget
az igaznak hitt „gyermeki káprázat.”
(Egy másikban keresd tulajdon lelked?)
Zokogás fojt meg – ez tán vigasztaló –,
a csalásra épült világ – a Csaló!
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Toronyba zárt Tündér fenn a várhegyen.
Felkúszol érte – hogy kockára tegyen?
(Végezetül: csókos birtokomba vegyem?)
...a körmöm véres, kezemben kard, hurok...
a falról összetörten legurulok.
Szívfájdítón fontos szóra nyílna szám:
„Itt vagy! Végre. Nyílj meg, kincsırzı Szezám!”
– s én fennakadt nyelvvel elnémulok.
Lágyan ringató vágyak gondoláján
siklanék... csábítgat egy boldog sziget
– nyílegyenesnek tőnik most a pályám.
Színes fény hívogat: gazdag csókszüret
...forgó homok konok izzása éget...
„Miért süllyed hajóm, miért kap mindig léket?”
Sorsom vaskos rácsát rázva zörgetek,
vasöklöm veri a sok bezárt kaput.
„Szép s jó a világ!” – Csak én vagyok beteg?
(A lámpás után futó fénye kialudt.)
...s újból... s újból – bár lankadtabban egyre...
(kísértetraj kísér... villó szörnyeteg)
ezredszerre is felfutnék a hegyre,
és arcomba... kılavina-görgeteg!
...fagyott füvön teng... legelget
a képzelet szárnyaszegett lova,
úgy tőnnék, szállnék el a hátán
– de nincsen hova.
Villan, suhan az ifjú fecske szárnya
(A réges-rég eltőnt Éden fészke várja?)
...rezgı folt a tájon tétova árnya...
Hogy voltál? Szenvedtél. Nem nagy ügy!
Virágot vársz, ha elfagyott a rügy?
Elzavart rigó után
szétoszlik a „röpke fütty”!
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Altató
Chopin Berceuse mővének ihletése nyomán
K. Timinek ajánlva
Kicsi kincsem…
aludj, aludj…
CSÖND! Jöjj .. szállj alá lebegve
mint az elsı lágy pille-hó,
tetıkre hullva .. terekre ..
légy harmat .. ír, gyöngybıl való!
Most e csillogó szemekre…
Hívd a Tündért .. csöppnyi hölgyet,
röppen halkan .. lepkeszárnyon,
tenyerében golyót görget ..
„álomgolyót” – vártnál szebbet,
szivárványnál színesebbet …
Halljad hozzá hárfás trillát,
tücsökhúron zengı rímet,
ez – ringassa el a szíved
s szegezze le a szempillád.
Hunyd le végre .. alig várom:
rigófüttybıl szıtt batáron
jönni fog a mesés Álom.
Kicsi lánykám
alud, aludj!
Mint a tej – úgy!
Nyitott szemed, mely rám mered
derült égnek kerek holdja,
szavak nélkül súgja – mondja:
„égkék tenger” – vagy tiszta tó?
(hol az Idı még látható?)
Élı kristály? .. vagy szerkezet?
Szemsugarad hová vezet?
Itt lenn marad? (földet túrva?)
vagy elvágyik – szférán túlra?
Békaporonty? – erıs egyén,
ki túltekint orra hegyén …

 63 

Kicsi lánykám
semmit se tudj..
aludj, aludj!
E világ – rossz! … megérkeztél,
nem virág vár – csak lucskos tél,
deres rétre por s korom hull,
melytıl lelked elkomorul.
E világ torz, megcsal, gáncsol,
rongybabákkal mulat, táncol,
füstös pólya takar ébren.
Pancsolsz mások szennyvizében.
Menekülj! El .. vár az Álom!
Ha lehunyod .. megpróbálom …
Kicsi lánykám
aludj, aludj!
álmodni tudj!
Kerek szem, most ne légy éber!
Ki jóllakott mesepéppel,
bővös tejjel .. mézes lével ..
Jön a Tündér! … seregével,
mögöttük lép elsurranó
neszléptő sok szelíd manó
.. kínál .. itat .. altat (hátha?)
s rátelepszik szempilládra ..
leragasztja pici pillád
– édes esı-harmat hull rád …
Messzeségbıl ezer szálon
indul feléd szende Álom ..
Ha a pillád leereszted
mint a függönyt .. ez a Kezdet!
Mesetündér varázstője
Kitárt szemed „Ó” betője
fölé főzzön selymes fátyolt:
letakarja vagy lefedje,
egyidıre – elfeledje
ezt a tákolt, csontigrágott
hamis, hazug torz világot:
„álmodja azt, mire vágyott”.
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Az EMBER nem lehet boldog:
uralkodnak rút koboldok!
Néma egylet .. sötét .. titkos,
– egyre több a rabló .. gyilkos,
gyomot termı öntelt pimasz …
CSAK A MESE – VALÓ. IGAZ!
Kicsi szentem,
aludj, aludj,
álmodni tudj!
Pillád súlyos .. egyre lankad,
rája ólmos gyöngyöt aggat
álomszolga – szerepében
súgva kérlel: aludj szépen!
Fejem töröm – gondolkodom,
mi az oka: mért nem alhat?
… egyszerre egy halk fuvallat
végig fut a homlokodon,
futva mászik .. mint egy fürge pók ..
Most minden pók – egy pici csók!
… nyüzsgı pókból ezer akad ..
beborítják arcod .. nyakad ..
Úgy tőnik, hogy végre alszol,
mosolygós szád – mézet majszol
s áll a bál az Álom-várban.
Te is ott vársz kapujában:
kézen fogjon nyájas MESE!
Ki nem maradsz TIMI, te se.
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Chopin – etude Op. 10. – (adieu)
(reménytelen kísérlet az átköltésre)
Egy nyári napon
létünk delén
eveztünk együtt
vágyunk tengerén
magad... meg én.
Hozzám siklott
simult hajód
– miért?
sóhajom a sóhajod
kiért?
...úgy törtél rám
álltál elém
Vágynak szobra
szívem fıterén
„Örök Remény.”
...szemed bővöl
megejt... hat rám
holló hajadat simogatnám
...míg agyamban zakatol a – Vér...
Pattan a húr...
szívemben egy ér...
...s elsodor a szél.
Hajad (már) dér,
(intermezzo)
Kegyetlen sors megvadított
megkínzott és megvakított
mikor durván elszakított
vonszol görget vadul vakon
át ezernyi zuhatagon,
vihar felszánt, fenyı fésül
...miért?... milyen büntetésül?
...belém karmolt, jégár karcolt...
néha-néha feltőnt arcod...
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itt belül felzokog a szél:
végleg elrabolt a tél,
ablakom belepi a dér...
a Vágy, mely mindig hófehér
az égen – csillag elkísér...
libben mint egy hattyú, leér
landol emlék tündértaván...
pereg a víz hattyúnyakán,
igazít a tolla díszén...
töpreng elsı csókod ízén...
...hogy „istenveled”
nem suttogom,
repültünk egykor
galambszárnyakon
lelkünk rokon.
...gyenge karod... fodros ruhád...
ezer csókot, lágyan puhát
ajkaidról álmodik a vér...
Csónakod más
kikötıbe tér...
sóhaj elkísér... fájó dalom... viszi a szél
...véget nem ér...
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Foszladozó dallamtöredékek
az utolsó (12.) noktürnbıl,
koporsó után lépegetve
Mily édes volt a szád!
Mint a mézzel teli kád...
S náddal versenyzı derék...
...sose mondtad: már elég...
Tovatőnı naszád...
Ajkad végleg lezárt!
...vásznán gyászos hódolat...
viszi kihunyt csókodat.
Nem emlékezni Rád?!
Szabdaljon szét a vád!
Szállj túl vízen, éteren,
csókodba fúlt az életem.
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III.
Magány

„…nélküled zuhanok (bár szállhatnék teveled).”
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Idıtlen virrasztásban...
...lázak tapasztják bırömre az inget
– halnom illett volna... jóval korábban,
az éjfél árnya ágyam körül keringett,
mellemre ült e zajtalan szobában,
a sarokból a homály némává esketett.
A hajnalt várod... Nem jön – hiába esded.
Csak a Csönd lépdel... láthatatlan a lába.
A vágyak szirmait... régen letépdested,
álmod is beléfúl az éjszakába...
Messze... párnákon... parázslik a tested...
Tüdım is kapkod – lélegzése nehezül...
Virraszt a Gondolat... kushad, meg tesped,
agyam lakója remegve menekül
...a fény felé... s ezernyi vaksötét ablak.
Miért lett édes neved számon – keserő...?
...elejtenélek... ismét fel-felkaplak...
Számon tart a korgó gyomrú Keselyő.
Most prédára várva, Átok-hegyen ül.
Kit az élık névsorából kihagytak,
itt kínlódsz magad – végtelen egyedül...
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Egy harkályhoz
Rügytelen erdı, hol madár sem lakott,
csenevész gallyról cseperész a bánat,
...virágba nem borul, nem terem magot
a bimbó: zöldül és... menten elszárad.
A fák homlokán csonkok, üszkös seb-hegek,
mohás törzsek sora... komor oszlopok.
...lomb se lobog, szürkül, hidd el, hogy beteg.
Vak koldus a Csend, ki botjával topog
...valamit keres az avaros gazban
(mit meghagy a Téllel pusztító tatár).
Miért e dermedtség... mikor „tavasz” van?!
Miért kerülsz el messze, gyógyító madár?
Testem odúját kimarta a féreg...
Jöjj! Hamar. Kopogtass, döngess, kalapálj!
...aléltan álmodni azért még élek.
Kérlek (szívemet kínálva): „Megvizsgálj!”
(Hamis a zöld ruhás, rám mázolt kéreg.)
Felpezsdülhet ez a tékozló berek...
„Gondosan... kitartón... gyógyítva dajkálj!”
Kopogtass, ma, még talán felébredek...
Hiába várlak, tétovázó harkály!
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Szınyi Az este címő képe alá
Eltőnt a Nappal, nyomát hasztalan kereste
a hold, s megáll az ösvényén, mely idıtlen út,
földmélye titkáról hallgat a kerekes kút.
Egy perc még, s kitárul a csendillatú Este.
Tejrıl tőnıdı tehén: mily áhított derő!
Csak állok itt, álmodó fatörzsnek lefestve,
némán, de kimondhatatlan vágytól repesve
súgja szívem: a boldogság milyen egyszerő!
Ki lényem betölti, a nı ideül mellém,
meg a gyermek, ki elalél az anyja mellén.
Kell több?
Forró hullám, ahogy a tenger árad,
elönt. A jóság sárga futótüze támad,
aranyló szınyege e fáradt földre szárad.
Csak állok itt, szívem nem bírja szóra számat.
Vak éj fölöttem…
Vak éj fölöttem gubbasztó tört szárnyú madár.
Egy jámbor istennel, ki többi közt is árva,
kietlen sarki gıgös jégkockába zárva
sakkozik már értem is a csontszemő Halál…
Mély magányom bazaltbarlangjában roskatag
ülök önmagamban – didergı fények – égek
– vaksin pislogó lámpába gyömöszölt lélek –
emléktörmelékbe túrva, mit fáradt patak
kirak elibém, mielıtt a mélybe zúdul…
Csak az a nap él, melyre rácsorog s eltemet
arany gyantát könnyezı szemed,
és örökre megırzi megkövülten, mint a rútul
áldozatul esett csöpp bogarat a jantár –,
a többi halott kavics közt ékkı gyanánt áll.
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Fény nélkül
Majd te is rájössz, hogy – mi a vénség,
pénz, barát elfogy, kimar az éhség,
meghívtak – s elmarad a vendégség,
így élsz ölén egy elhagyott kertnek,
kik eddig köszönni alig mertek
bámulnak és nyíltan nem ismernek.
Hóförgetegként a kétely hull rád,
nem sejtik, mit takar kopott ruhád,
elestél, hallasz elnyomott „hurrá”-t
Szőkülı szemed pusztulást láttat,
s ki az éter ragyogását láttad,
magad töröd meg gerinced, hátad.

Megvakított Angyal...
Nem oson. Itt terem a nesztelen faggyal.
A múltból kilépve az örökös „mába”,
az anyag csendbe bújtatott birodalmába,
őzve terelget egy megvakított Angyal.
Összefőzı, vonzó, nevenincs hatalom,
ennek híján az atom (világ?) szétesik.
Kis Pont... vagy végtelenbe szabaduló csík.
Vonzalom? – Akkor is... ha nem is akarom.
Én lennék a rész?... Megkeseredett proton
vagy az ısi Mag bolond, keringı Holdja,
ki csak érez, de a bajokat meg nem oldja?
Zátonyra futok mindig ezen az egy ponton.
Sziklára hullott, széttört vízcsepprészecske,
a napsugár színeit a szivárványhoz mérje?
Az alkony szúnyoghadának vérszomjas vénje,
akit villámröptében kap el a fecske?
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Sikoly a zongorán? Félbemaradt futam?
Éjfekete dallam vagy csillogó türkiz?
Vagy Fény utáni vágyat dédelgetı víz,
amit ırizget ezer éve fedett kutam?
Csak a Vágy vagyok, kit lelkem megfogalmaz?
Titkon óhajtott, de anya nem szült gyermek?
Kagylók, medencék, mik soha meg nem telnek?
Ölelı izmaim? – Csak Gondolat – halmaz?
A megvakult Angyal szíve feléd terelget.
Főzne is egybe... a legmagasabb cél okán.
...már kezében van a tő, ennek tőfokán
a fonálhoz nem találja a – szerelmet.
Napom, ha felkel, borzolja a rémület.
Ha te festenéd tollam, szárnyam sugaras
erıvel szállna... magasabbra, mint a sas,
...de így: semmibe hulló hajszál – nélküled.
Lelkem üres, elhagyott, beomlott tárna
– mindenki testvére, de legbelül árva –
egyetlenegy, de megváltó szóra várva
...az anyag csöndjébe örökre bezárva.
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Könyvbemutató
Gyászindulóval
...csörgeti nehéz kulcsait,
csoszog az álmos porkoláb,
szóra se méltat – betuszkol,
kattan a zár, és nincs tovább!
...nincs vád, tárgyalás, sem kötél.
Könyvem lesz sírom, koporsóm,
könnyő fedele – szemfödél.
...keresett, várt, ha adhatott,
örült – választ sose kapott,
cinikus a búcsúztató:
„verseiben él a halott”!
...fekszem száraz könnyek között,
– vesztes vagyok minden viadalon
leterítve, elhantolva,
mégis örök fiatalon,
betőszemekbe merevedve,
„kinyomtatott ravatalon”.
Négy versmondó négy oldalon,
mint ıszi szélben a katáng,
hajladozik versenyezve,
emlékgyújtó – négy gyertyaláng.
Nem a tömeg sokasága,
kiket hevít az alkalom
– elsıként és utoljára –,
szószéket kér a tartalom,
túllicitál lelkesedve
gyertyán izzó kanóc-korom,
fel-felcsillan visszatérı,
megkísértı gyermekkorom.
Tompa ríme rám morduló:
csupasz halmon csupa rom... rom.
monoton – ez gyászinduló!

 78 

Félbemaradt ciklus
I.
Rám szólt a mennyek küszöbén: Mit akarsz te vén!
…Azóta zuhanok… lennék bár tüzes láva,
kéjenc, hıs, kinek tornyokat tipor a lába,
napkelet királya tömjént himbáló tevén…
Mindhiába… Mim van? Lelkem az egyetlen kincs,
mely egyre ásítóbb örvény, és nem szül babért.
Ördög! Elcserélném egyetlen ifjú napért!
Hazug legenda: hisz ma már még ördög sincs,
se boldog istenek, kiknek víg lakomáján
vadul esdve hasztalan verném szét homlokom…
– míg a vágy máglyái égnek legizzóbb fokon –
Csak egy ima repül az álmok vitorláján:
csak egy napra egybeforrni – nem csak az ágyban –
a Tejútig lángoló örök tiszta vágyban.
II.
Zuhanás
Mint ki liftaknába lép, s le: ezer emelet,
kit torony taszított, s nagy ívben száll az állvány
véle, míg a test porba érve vért és sárt hány,
nélküled zuhanok (bár szállhatnék teveled).
Mint kit elrúgott a domb, s ködös dér fehér
homályába hullva száll alá a síszárnyon
az álom legmélyére kába kórházi ágyon,
hull… s zuhanása se véget, se földet nem ér…
…a Téren át zuhanok hanyatt kalimpálva
…üres tartály, mit gépbıl az Őrbe kilöknek –
kihalt bolygók e rögnek kitérve pörögnek
kiszabott körben – a Magányból is kizárva –
…se planéták, se holdak, hogy magamhoz húzzam,
csak zuhanok… s nincs tárgy, min magam összezúzzam!
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Szerettem volna
élni... utcák csöndjében, ahol
galamb költöget hajnalonta...
s nem a rám uszított eb csahol
az Önzés kerítése mögött...
drótját bár bimbós ág befonta,
pincéiben lapul – a Harács.
Bizalom?... réges-rég elszökött.
Emberek közt: vasbeton a rács.
súgni... bársonyos szirmokkal szıtt
mégis mázsás súlyú szavakat,
táplálni a Szépre éhezıt
s áttörni vele – a falakat!
...súgni, de a nyelvem elakad.
Pocsolyába hull az örökzöld.
(Minek? és mért? ámítod magad)
Tömött fülekben – rozsdás lakat.
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Kihez?
Felhıtlen aranyló naplemente...
békés csend ölelget... Ezt el ne hidd!!!
Őzött ızként betonbozót között
futok... s alattam leszakadt a híd.
Lenn: jeges örvények ostromolnak
követ, sziklát, kardként vág a szirt.
Halott faágat – úgy lök a falhoz,
nincs arra mód, hogy partot érjek itt.
Ablaktalan arc, kék folttal teli...
tört testem – vad ár – vidd magaddal: vidd !
Ha látok, néha, fényben napozót,
kíváncsi horgával parton tanyáz,
némán didergıt, méla szemekkel,
aki magánya kedvéért halász,
ki kívül áll a rohanó idın,
kit felszínes Kor szintúgy megaláz...
Pislákol mécsese a reménynek:
„maga örömére” majd kihalász?
Vagy éhes habok hátán sodródva
– várjam a cápaszájú nagy Halált?
Szív! Te ismeretlen, vágyni vágyó
tán szobadísz... tán ıszinte barát ?
...színes kavics, diszkrét, csillogó? de
legendákkal titkos hegy – Ararát?
Ha hálód oly mély, mint a vágyad,
Ne habozz! Kívánom, hogy megtaláld:
örökös tenger felé hányatott
Lelkem – mesés-pazar aranyhalát!
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Álmodni – egy költeményt
Főtetlen, rideg agglegénylakáson...
(Falakat főt szerelmes Gondolat)
Robog velem egy túl merész vonat
– túljutott a jelzett állomáson.
...most a gyomerdıvel benıtt síneken
Lassan – lépésben – visszafelé tolat
(Utasa mindig, mindenütt idegen).
Nem gördülhet be az Örök Tavaszba!
Vissza a Télbe! ...jégbe... behavazva...
A közöny falát áttörni? – E kıkeményt!!!
...egy visszafelé döcögı vonaton...
Leírhatnám... de nem, mégsem akarom,
Csak álmodom... egy végtelen költeményt...
Vakság felé
Könnyes cseppek az ablakon.
Alig látlak félig vakon.
Kocsis nélkül üres bakon
Őrbe szálló vak lovakon
fény nélküli vad parlagon
szellem szülte manna-magon
örök magány mélyén lakom.
Mindig ébren álmatagon
csillagtartó ıságakon
függı fogra rakosgatom
fénylı képed – rakom vakon
világítson őrtájakon.
Képed nélkül – ahol lakom
nincsen üveg az ablakon.
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Mosolyod morzsáit győjtögetve
A szoba beteg – az asztalon virágcserép,
szenved a fal, a bútor, az ágy, a lepedı,
egymáshoz simulnak a rettegı képek...
kimondani a tágra nyílt sikolyt: félek!
Cserépben a föld is szomjasan epedı...
Hervadó szirom... nincs, ki jön: belép s letép.
Ha mégis... a vénség láttán csalódik, és lelép,
Marad a Mosoly. Ha tiszta: Éden tükre,
éhezı madárnak sárba hullott morzsa,
hogy erıre kapjon, gyorsan felkapdossa.
Gyógyító balzsam ez nagybeteg szívünkre.
Morzsáid győjti egy tépett, ázott veréb.
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Pogány ecloga ünneplı magamhoz
Mezsgye kövére terített szerény asztalomnál
nagy lakomákból kirekesztett – hadd ünnepeljek most – én
Szelíd szavakból szıtt falusi eclogámat
nyájasan nyújtanám felétek, ki olvas – megszeret, tudom.
Nyolcadik polcról emelem le ennek gyümölcseit,
elétek rakom színes szılılevelekre.
Szívemben a Béke vetette meg örök ágyát
az Álom gyermekének, s ı ezt megteszi ébren.
...Bogáncs belsejében vél-lát császári palotát,
...lesi selymes Vénusz függönye mit takar?
Végy a fürtbıl, zárt bogyójában az Ég mosolya...
A bort se feledjétek! Magasra emeld a kupát!
Napisten szentelt leányai táncolnak benne,
lejtı körükbe, ha hívnak, vígan add a kezed!
Királyi íz – mit számotokra tartogat a körte,
szilva illata és méze, mit a kor közönye aszalt,
tiétek mind, barátaim, ha szívetek örül,
...és szád nem ejt ki üres, elnyőtten-szép szavakat.
Messze kerüljön a hazug – én a hátam mutatom!
Irigyeljenek! – Csak akkor halok meg igazán,
mikor az ıstermészet maga, mely életre hívott
– szeretı anyaként kilökött magából –
...sírva szitkozódva mégis mellére simulok.
Hazugság lángjai közt Föld egykor elenyészik,
elporlad... akkor mondd – a halhatatlanság – mit ér?
Boldog vagyok! Porszem. Munkámtól fényes lesz kapám...
fejem fölé freskót fest a csillagos éj...
Még azt se kívánom, hogy...
de mért vegyen észre a nép?
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Circum dederunt me
Hát eljött… s körülvesznek engemet…
Bámész pletykára vágyó kis csoport,
…nézni szorgalmas ásót mint temet,
idegen tılük a részvét, kiket
ide a kíváncsiság csábított
s feketébe bújtatott az etikett.
Hány zsebkendı került elı? – fontos.
Meg hogy – milyen koszorúkat kapott…
„megélte hát!” …és „nem élhette meg…”
motyogják az üres papírlapot.
Mosolyukat ügyesen rejtik el,
ha a szónok itt-ott egy szót elvét…
hallván a dalt – néhány szívet mardos –
a csontig fájó: „circum dederunt me”-t.
Sem gyászos szó, betonlemez, – nem ez
a tárgya a ceremóniának.
A Gödör! A sír! – Friss agyag – porhanyó,
a türelmetlenek csak erre várnak:
szájával nyelje el a Föld-anyó!
Ki – csak – volt. Pont! Kezdıdik vele a nincsen.
Vagyona – semmi. Nevét kitörlöd!
Bölcs bíró a Por – édes-anyaföld.
Úgy nézz a sírba: ez csak egy keret,
üresség alján pályád megreked,
nyugalom van-e, vagy a kárhozat?
Kétségek garmada innen ered
míg gyilkos, rabló egekbe táncol
mért ártatlanból lesz az áldozat?
Elhagyott már a gyöngécske lélek.
A szent szél neveddel kereket old…
Zsebkendıdön, ha valaha sírtál,
hamar megszáradt a könnyes folt.
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Van, ki rojtos rabruháját hordta,
térden állva imával haldokolt,
más részegen dáridózva üvölt,
egyaránt morzsolja porrá a Föld!?
Sok ezer foglyot gyilkolt halomba,
vagy pacsirtát imája közben ölt,
szomjában csak verítékét itta…
egy – azzal, ki majszolja a csömört?
Bolygónk hamis éterekbe tévedt,
Jó meg Rossz egy ágyba bújt, költözött.
Csillagokból nem jó szemmel nézik:
ferdült tengelyével forog a Föld!
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IV.
Elmúlás

„…maga felett látja a nagy kaput,
hová minden megkezdett út befut…”
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Halk üzenet
Át a gazdag lombfalon
rezgı hővös fuvalom
ott ül könnyes lombokon
– veríték a homlokon –
sejtsed: int neked a Tél:
jobb lenne, ha elmennél.
Ágak rácsán keresztül
– szíved is belerezdül –
üzen messzi skót dudán,
esıs nyári délután...

Lassú pusztulás
Templom – volt... ma leomlott a mennyezet,
csupasz falak... esıkkel könnyezett...
üres ablakban gyomgyökér-fonál,
fohászok helyett csak a szél orgonál,
tornya csonkját sok vihar faragta
...festett színfolt – képbıl egy darabka?
Nem menedék már, nincs rajta fedél.
Az utolsó – már réges-rég nem él,
ki itt forró imával énekelt...
(pokolra lökték le? – vagy mennybe kelt?)
Kikerül az, kit útja erre vitt.
Vasfoggal mállasztott tégla – a hit.
Ki tudja miért – e hely elátkozott.
Apróvad tanyáz itt, meg vad bozót.
Éj madara, ha csendben nem lapít,
rikolt... hogy várna ide valakit?
Kietlen rom! Te eltépett doboz,
ne kímélj tél, se fagy: omladozz!
Pusztítsanak kíméletlen módon!
Még élek... de belül így halódom.
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Sejtelem
Mint a tintába mártott légy,
melynek szárnyait kitépte
vásott diák, valami Sors,
papírra téve a lépte
baljós csíkokat húzva gyors,
mint aki sejti, ha megáll
…pont… hómezıkön fagyhalál.
Rozsdás fejem ırült kazán
szelepjét vízkı ette meg.
Unt ócskaságok halmazán
gyúlt máglyaszeméttıl remeg
az ócska foltozott kondér…
Mondd, mi lesz, ha még több gond ér?
Minek a toll, fásult kezek?
Egy robbanás és… nem leszek.
Mint bankrabló sietve győr
zsákjába pénzt vagy aranyat,
úgy kirabolnám magamat,
mielıtt a gız elvegyül
a köddel. Rozsdás lemezek,
vércafat, pár garas, papír…
Mondd, kinek fáj, ha nem leszek?
Pénzmagom sincs, se kı, zafír.
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İszutói bál
Búcsúzó szemem színektıl kába.
Az elmúlás belém szúr... megcibál...
Lombsátor farsangja – az ıszi bál!
Unt zöld hogy vált rikító sárgába...
Minden bokor ma égı áldozat.
Színekbe bújtatott láng – hálaének,
az erdık tengernyi levelének
halk imája. – Majd jön a Kárhozat,
ünnepet – ez – mindig eltaposta!
...sugár cirógat, aranyló... végül
barnás vöröslı-lilába kékül,
holtak vérét kiszívja a rozsda.
Egy-egy fa – pompa! Színgyőjtı tálca.
Buja regényes mővészképzelet
tud átkölteni annyi fonnyadt levelet.
Holnap eltőnik... lehull az álca.
Sorsunk kegyetlen kemény, mint acél.
Végsı percben – lobbanhatsz... Majd elejt!
Tépett rongypapír, nyöszögı selejt
elszakad veled a feltámadt szél.
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Ének az ıszt idézı, hővös szélnek
İsz fürtjeidet lengeti lazán
a bántó szél, a lég musttól édes,
az érlelı Csönd halk, mégis beszédes.
Késın nyílt virág pompázó rímem.
Fel-feldobog még lassuló szívem:
nemes vágyakkal túlfőtött kazán.
Mennem kellene...! Miért is? ...várok
(az ısz rég betört a határba)
...mint varjú, feslı dióra várva,
éhes dühvel, fenyegetve károg,
...csupasz ágaik siratják már – ma
útszéli fák –, árva dromedárok.
Legyint a hővös szél... Alig éltem
ezen a földi siralom-hazán,
megcsúfolt álmaim kiherélten
felmázolva egy „Röhej” kulisszán.
...a naptalan havon már siklik értem
jávorszarvasokkal röpülı szán...
hogyan bomlik... csak álmodni véltem?
Éltemet nem is éltem – igazán.
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Betegebben
Betegebb, ha lennék, ki csönd után eped,
kit békén bocsát el a fáradt tunya test,
„milyen virág mögé bújt bársonyos neved?”
Ha tudnám! – indulnék túlra örömest.
Még éltetı sejtetı remény lengedez:
kinyílott!... kihívón... rejtve szégyenkezın.
Szíves színfolt?... csöppnyi illat? vagy égi permet ez?
Egy biztos szirom, a vadvirágos mezın.
Repülnék! Sebesen! Hogy ne várj hiába.
Vénség! ne fess szememre rácsos hályogot!
Mozgat még a Vágy... de erıtlen a lába
földön mászó méh, ha a szárny már elkopott.
Hosszú haldoklás
Még él... mi lesz?... nem kell aggódnia,
határtalan, fagyos, ködös való,
...be nem szántott, törött, kóró-karó,
kin eljátszadoz az agónia.
Nem ringatnak, de eljutsz a révbe.
A szó – kegyetlen, nem suttog már a száj,
...ha mégis: semmit senkitıl ne várj!
Beleszunnyadni a szürkeségbe!
Hiába hajtom, őzöm, hergelem
szívemet – örökké kitárt kaput
...tán egy árva fázós lélek befut…
de nem gyújtott lángot a szerelem.
...pöszmögél, ezzel senkit nem zavar,
arca halotténál jóval lilább...
Ha nincsen Nap – nem lehet délibáb!
Térj pihenni!... avarba bújj hamar...
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Fogyóban a tél…
Fogyóban a tél, búcsúzó mérge,
dús gyökerekkel harsog a vetés.
Zöld vért bizsereg az ágak kérge
– ajkadon bántó, gúnyos nevetés.
Beteg szemem visszfénye a tőznek,
mely ısvadont hajdan porrá emésztett.
A tavasz ligetébıl kiseprőznek,
a remény nem juttat egy csipetnyi részt.
Arcod... fényét vesztı Hold, ha sápad.
...néznélek: vénség mintázta lárva.
Mosolyodban (lengébb, mint a sálad)
táblával intesz: „A Csók – kizárva!”
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Géla szemében
A hajnal is, az alkony is egy-egy költemény,
mit fénytollával ír a nagy Alkotó,
...hol élı robbanás... hol elmúlás, szerény,
mit megıriz számunkra egy színes fotó.
Egy a hármak közül... karomba felkapom...
négykézláb, szınyegen futó hangya,
nem ellenkezik... ez természetes, hagyja.
Szememhez emelem az én kis Mosoly-Napom,
nem fél, hogy... „én most megeszlek, vagy bekaplak.”
Mint ismerıs tárgyra... arcomba bámul.
Színtelen szemében – mély homályú ablak
...még kis pont... majd lassan végtelenné tágul
(a nagy Homály mögül tervet szı a teremtés:
legyızni a lengı, bizonytalan iszonyt).
A nagy Éjt lebírja a settengı Derengés,
halkan rajzolja magát a horizont.
... még messzi a Fény, sugára már feltörı
(hunyorgó csillagok sápadva böngészik).
Jelzi a Reggelt, útban van a JöVı!
s mindent megérint... a legparányibb részig,
behatol hozzá az allelujás zene...
Ezt üzente nekem Géla tiszta szeme!
Enyémben az alkony... csendben elenyészik...
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Társaim
ti nemsokára messze szálló madarak
(hatvanéves találkozóra)
Tüdınk kifulladóban...
Erınket kiszívták szárnycsaták,
elkopott tollainkkal
ereszkedünk, fáradt vadkacsák,
alá pihentetı nyugvóra
az elıször megismert tóra...
Fenn a kékülı alkonyszegély,
Mögötte ólálkodik az Éj...
s szállnunk kell kora virradóra!
Öröm elfásul a szíveken:
ismerıs minden, de idegen.
Hová lett a lázadó csapat?
Apad a számunk, egyre apad.
Csırünk görbült, ráncos az állunk.
Végsı óra int – hát leszállunk,
nem felvonulni tollas díszben,
megmártózni elillant vízben,
mélázni volt „kedvesünk” szaván,
– csónakázni csak – Emlék taván.
Holnap szárnyra kapni! Vár az Út
– fenséges-e avagy tompa rút? –
Ha hinni tudsz, akkor még remélj!
Feketébbnél feketébb az Ej.
Csókod – ha volt – idézd meg ízét,
az illatot, utcák hársain.
Az elsı „Tó” óvó keresztvizét
vigyétek megfáradt társaim
– (szebben nem búcsúztathattalak) –
holnap messze szálló madarak...
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Mindenszentek
Görcsös botjára hajlik már a Nap,
nagy terhétıl oly súlyos lett a válla
akár a koldusnak (reszket a feje
és mellére csuklik le az álla).
Mezık virágjai intve elköszönnek – mennek,
mikor piros ingben füstölıt lóbálva
pici ünnep lép eléd – a Mindenszentek.
Sárban vonszolják magukat a nappalok,
éjfelek: fagyra váró mozdulatlan tócsák.
Fohászod hívja a Véget... egyre késik,
hajnalban félted mécsed – nehogy kioltsák.
Torz tükrödben keresed reggelente:
a Tegnap – mit rontott rajtad – a vakmerı!
Kezed gyenge lett, mint rossz hordóból a bor
hová tőnik az illanó erı?
Szemed barlangja mélyén él egy remete,
ráncaid árkára tudod-e mit üzent?
Hiába vésték, taposták, aszalták,
a vénülı ember valahogy mégis – szent!
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Születésnapomra 77
Jégpáncélba bújt főszálkatonák
sorakoznak, a csatatér – a rét.
Folyton nı a számuk – már hetvenhét.
Bambák mind, mint álmosfejő mák
bámulnak és dárdájuk meg nem véd.
Velük tart a Tél, a rám morduló,
hogy titkokban növelje seregét,
újabbat vet be a télforduló.
Ijesztı szám – immár hetvenhét,
de soha nem éri el a százat,
mert tıre – akkor engem el nem vét:
„testırségem” ront rám – ha fellázad.
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Nyolcvanon túl
Nyolcvanon túl (...lehet, hogy innen?)
ajtómnál az İsz! – el kell hinnem.
Rozsdás ruhája zizzen-libben...
Idıd lomha évekkel mérik,
mocorgó hajnal vonul végig
meddı, tespedt éjfélig...
Érik az élet, bizony érik.
Csak nézni! Csak nézni! – emberek.
Ég nem fér szemedbe, oly kerek.
Lét – bomló színfolt, de – „mőremek”
s kezedben a kanál megremeg.
Szennyében a Világ hadd ásson.
Húzd ki magad! – törve ne lásson,
ha vonatod egy állomáson
megáll,... szederjes ajkkal égünk
feledve: hogy rossz a vesénk, lépünk,
nem ismert tájra, ha kilépünk...
Kezdünk-e, vagy ez lesz a végünk?
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Haladék
A szellem szárnyal, de a test beteg.
Orvos nem voltam, néha tévedek.
Részvétlen közömbös tekintetek
nap-nap temetnek, hanttal hintenek,
bár elhangzik egy-egy gúnyos „éljen.”
Sorstól néhány nap haladékot kaptam
hogy elzenéljem versem pár lapban,
hogy kevéske csókom újra éljem...
Mi marad... azt meg elszundikálom,
megbocsátó mosoly kísér... szelíd
...hogy megszoptasson, már-már közelít
dús fedetlen keblekkel az Álom...
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Álmodnám jövımet...
Ha érdekelne: mi történt velem?
Kimerültem mint a lámpa-elem.
Pislákol, kihuny szemembıl a fény.
...bár mondják... jól tartja magát, „legény.”
Halántékon lüktetnek az erek,
...látni fáj: a Gondolat – gyökerek
hogy rohadnak... ott lenn, mélyben – földdé,
szem még meg sem szülte könnycsepp-köddé...
Mit szeretnék? – Még sírom se legyen!
...felmászni napfényes havas hegyen
a csúcsra lecsúszni véletlenül
(nem az a fajta, ki csúcsra leül!)
egy gleccser ölelı karjai közé...
(jégfala a napot sem tükrözné)
...húsz ezer évig – tartani szokott –
átaludni egy-két jégkorszakot.
...és a jégár igen lassan ıröl.
E fajzat kipusztul... s kezd – elölrıl.
...Talán a jég-hasadék kapuin
meglel egy eszkimó vagy beduin:
„kutyámnak úgyis korog a bele,
ünnepe lesz ma – friss eledele.”
Néhány csont marad, meg fagyos köröm.
Egy ebgyomrot kitölteni – mily öröm!!!
E fajzatnak bús föld szolgált lakul:
úgy marad meg – ha ebbé alakul.
Az ember korcsosul... ha megleped
azzal – hogy van szikrázó szellemed:
győlölni fog! A vágytól eleped:
csak „szolgálni” – mint téged az ebed.
Légy határozott, biztos ügyfelem!
Szemétbe dobj, ha kifogy az elem!
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Két vers egy emlékkönyvbe
I.
Nem mese ez,
tény és való,
már tízéves
a kis Kaló.
Nem kell hinta,
fakard, faló!
A kis Kaló
könyvet faló:
„Negyven rabló
meg az Ali…”
elbújhatnak,
ha jön Kali.
Rút varázsló
rosszforraló
messzirıl int:
halló, Kaló!
De túl – kamasz
éber álmán,
túl zsivajon,
sulilármán,
tip-topogva
hernyón-lárván,
iskolába
frissen járván,
„nagyi”-t mindig
szívbe zárván,
nem maradsz te
soha árván.
Mint a kókusz
fenn a pálmán,
oly nagyra nıj,
ifjú Kálmán!
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II.
Születésnapodra ugyan mit írhatnék
emlékkönyvedbe – drága unokám –,
az alig megkezdett lap árván fehéredik…
rettenettıl remeg a kezem,
sikong a sziréna – megrezzenek –, jaj, kit visznek megint?!
Tizenöt éves nem leszel soha!
Engem e fájdalom ólompincébe zár.
Pálma termeted – melyet úgy ölelt át anyád,
mint kútágast a hajnalka felfutó virága –
koporsódba alig fért bele…
…s a gyilkos autó körbejár…
Kisleányok szerelmes ıszi rózsa-ágyán
alszol… míg lelkeinket temeti a gyász.
Az aggódó szigor: „Vigyázz magadra!” Mit ér? Mit ér?
„Tudok vigyázni”, ha más nem vigyáz.
Most, hogy agyadban bimbóba bújt az értelem
és sejteni engedé kristályos jövıd…
szíves ifjú – itt hagytál szívtelen…
…mint gondos anyóka, ki érzi, hogy beteg
– s ajtaja elıtt az Ünnepek –
féltve ırzött karácsonydíszeit
bontogatja óvatos papírból,
rakosgatja, utoljára talán, feldíszíteni…
– a szent fenyıt kertjébıl kilopták –
csak néz, néz maga elé, nem ért, csak bámul réveteg…
mit tegyek most győjtött „kincseimmel”?
mit úgy hordtam össze, mint magot a föld alá az ürge,
fél századon át, neked tartogattam.
Kire aggathatom, angyalhaj gyanánt,
kit öltöztessek Szent karácsony este?...
…mi „lehettél volna” – azt siratom én!
Karjaim tıbıl lemetszve, reményvesztett vén…
Uram!
Esendık vagyunk,
mosatlan szennyest, rozsdás láncokat
gyömöszölt batyunkba az uralkodó „gén”.
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Jó fiú volt!
Ne várakoztasd ıt mennyednek küszöbén…
Ha úgy ítélsz,
nálánál nemesebb lelkeknek nyittatsz csak kaput
– megmásíthatatlan, örök Akarat –
mennyországod – Uram – üresen marad.

A hazatérıt
Ha kitárt karokkal magához ölel a Part,
a múló pillanat végtelen idıkön át tart,
mikor nem hallom már a rozsdán átüvöltı zajt,
a lanterdı lombjain lengı, halk angyalkacajt...
Bölcsıben nyújtózni! – Ha álmom valóra válna,
ajkak vér íző szirmaiba bugyolálva,
csókokkal fürösztve – bőntelen, kisded-buján...
így zörgetnék a Menny rettentı Kapuján...
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Krizantém
İszi dal
Krizantém, krizantém
késı virág – diadém.
Te is úgy jársz, ahogy én.
Kutya a szél, fut, lohol,
eltőnt a nyár, nincs sehol,
dús virága ágynak dılt
elszáradt, mi tündökölt.
Sivár puszta lett a föld.
Krizantém, krizantém,
mért bólingatsz énfelém?
Szirmod mindig csodaszép,
az a csoda, hogy még ép.
Kemény vagy és viharvert
sírdomb felett térdepelt.
Bimbó-özön ízközön
feléd hajlik – így köszön.

Kereszten vagy asztalon,
bontsad bimbód gazdagon.
Krizantém, krizantém
ne közelíts még felém.
Életformánk igen tág.
Hirdesd, hogy van túlvilág,
ahol sírnak – gyász ül ott,
kit gyászolnak – nem halott,
csak avarba költözött,
más „formába” öltözött.
Krizantém, krizantém,
Ne borulj még énfölém.
Szirmodból szól: intelem
Nyugalom! – nem gyötrelem.
Mi fennköltté magasul:
„Virágozni – makacsul!”

Szirmod fehér – vérvörös,
bennünk egy van, mi közös.
Nyár színei – áradat!
elhallgattad magadat,
virágok közt a pultnál
észrevétlen lapultál.
Nincs ki törne elibéd!
A Temetı – a tiéd!
Krizantém – jelképem vagy!
Bimbóiddal visz el a Fagy!
A nép lomha, elfeled,
Te ırizd a nevemet.
Krizantém, krizantém.
Szirmot bonts le majd fölém!
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Simogass nehézszövéső kelmét
Simogass nehézszövéső kelmét,
lehet az olcsó szétfoszló pamut,
sejtetı érzés ujjadba lapult:
setteng, körülvesz ködként a – nemlét.
Megtorpan és megbénul az elméd,
maga felett látja a nagy kaput,
hová minden megkezdett út befut,
hol minden cél elveszti értelmét...
Még te is... kínom némán temetnéd!
Ha szelíd lettél volna – és gyengéd...
– pislog mécsesem, már-már kialudt –
üdvözülnék, s te megérdemelnéd:
égi létrán... odaülnék – melléd.
...és szórhatna ránk száz Vezúv hamut!
Üzen a Tél
Át a gazdag lombfalon
reszket hideg fuvalom
ott ül könnyes lombokon
– veríték a homlokon –
sejted: int neked a tél
– s minden versem elvetél –
ágak rácsán keresztül
– szíved is belerezdül –
üzen messzi skótdudán
esıs nyári délután.
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Sírvers, búcsúzó vagy testamentum?
Túl mindenen, okoskodó észen,
elfogyott az út, s nincsen tovább?
A láb merev végsıkre készen,
pillantásom is egyre tétovább,
kihől a szem, a vér, a csontkezem.
Mily együgyő töprengeni ezen:
betőim ostobán minek véssem?
Vagy elképzeljem a temetésem?
Tengermélyrıl jöttem, mint árva hal,
tengernyi lény közt társtalan s kihal,
„úszni – szállni a tenger s lég egén”
s nem fulladozni bárka fenekén
hordóba zártan „Jaj” nevő hajón.
Ez – utolsó sóíző óhajom:
…matróznak sem kell rum, hogy berúgjon,
csizmája a peremrıl lerúgjon…
a test – honnan jött – mélybe visszavisz…
egy „hal” halála – éppúgy mint éltem,
maradjon közömbös, észrevétlen
– ne csobbanjon a víz!
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A görög tragédiákat mindig lezáró kar éneke
Ha kihőltem már, ezt a tetemet
ne vállalja senki. Majd eltemet,
se barátom, se társ, pap vagy hivatal,
csak lemeztelenít – vagy letakar.
Lét bizonytalan homálya hull rám,
az álom romján nincs, ki ébresztget.
Csak azt az egyet biztosan tudnám:
hová rejthetném el a lelkemet?
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V.
Históriák

„Mit lát itt a Világ, ha ránk nyit ablakot?”
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Kölcsey
üdvözlı szonett a Költıt ünneplı rendezvényre
Anyaföld – Ugar, üres szó lett a – Haza,
Nem édes már, ı szült, nem köt, nem marasztal.
Veríték-vérével öntözı paraszttal
Tudj hinni! Pusztuljon papírdísz halmaza.
Elborít mások unt ránk küldött szemete,
Bomlasztó konkolyt vetnek új erkölcsei,
Ma – másról papolnak pénzszagú bölcsei,
Míg sírodban forogsz csekei remete.
Nép ökörként kérıdzi szennyes abrakot.
„Ifjúság”? – Jaj – valaha gazdag tarka rét,
Majmol-táncol, elveszti lassan gyökerét…
Mit lát itt a Világ, ha ránk nyit ablakot?
Bennünk tátongó őrt Himnuszod töltse ki!
Mindnyájunk szentje, Te szelíd bölcs – Kölcsey.
Apám
Gyermekkor homályos hajnalán
mintegy matt szürkülı tükörbıl
villanás – foszlány a ködbıl
...mintha apám hangját hallanám.
Nem sírt soha, öklét nem rázta,
dolgozott, kalapács vagy lapát
mindegy... vállán vitte a kapát
...s elnyelte ıt is egy barázda.
Arca-szava egyformán komoly,
ahogyan hangja nincs a képnek
„dolgozók szótlanul...lelépnek”.
Idézném – de rezgı ködgomoly.
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Csak tövis termett rózsafáján,
bimbóját mindig a fagy szedte le.
Nem tört le – vidámsággal volt tele,
ott tanyázott a szíve táján.
Őzött agg, Nevenincs „volt” király.
Mosolya elnézıen hamiska.
Mindenki számára – csak Miska.
Árbocom zászlaján vagy – Mihály.
Csak egyszer vert meg – akkor nagyon,
labda heve nem hozott haza...,
Máig fájt – s neki volt igaza:
ebbıl élek s ez volt a vagyon.
Egy senki, látszatra felajzott
koldust kiált – megrokkant belé,
megsértve védın maga elé
két fiát tartja mint a pajzsot.
Mit adtam? – versem csak egy morzsa.
Apák adnak... fiú átveszi.
(ısei munkáját élvezi?)
Mindenkor ez az apák sorsa.
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„Az elsodort falu”
Tárt kapuk, autók, baromfi, bútorok halma,
szipegı szomszéd, szitok, eltörik egy asztal...
Ház már üres, csak a kiskert, lugas marasztal.
Nem marad itt csak rossz cserép, elhullott szalma.
Hát mégis igaz! ...jár a katona ridegen.
Fáiba markol a gazda, s könnyektıl szédül.
Jaj, annyi gyökeret tépnek ki a szivébül.
Maradni?! ...s benn szobáit méri az idegen.
Felhányt temetılelke fáj; halott feleség,
torony, az Isten, a föld, az elrablott eleség
s a Remény, holt unoka, fekszik véres vattán.
Cseheknél cseléd a lánya, a fia béres,
a munkába ıszült fejjel kényszerül a széles
világba menni... s nem jönni vissza soha tán?!
1947
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Elsı tanítóm
Szabó Vazul emlékének
Apostol alakja azóta letörölt ábra.
Mindig így láttam, mint krétapallosával vagdal
betővillámmal szórt utat, küzdve a Homállyal,
mely gyermekagyban trónol, s sötétebb mint a tábla.
Hogy törölt csókja szivacsával, hogy szúrt a szakálla.
Selyemsárkály lelkünk mesével szıtte, majd sárga
jámbor lelke fonala volt, míg szálltunk, a spárga.
Nem is köszöntem azóta. Hát ez volt a hála?
…Mikor, mint hajó elindul az Éj korom vára,
bástyáit vívja a hajnal milliárd sugára,
ott fenn Te is aprítod a Homályt, míg nem vész el.
Szelíd vén Hısöm, minden hajnalban újra látlak,
majd leteszed a kardod, s örök Fénybe enyészel.
Néked köszönöm én, hogy szemembe néz a Nap.
1946. XII. 31.
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A gyár
…S jött a hajnal rózsagallyal a sarkán…
Kıcsápjain ónködöt fúj az égre,
s a fázós, sietı, győrött emberkékre
rácsfogú torkát kitátja a Sárkány.
Az áldozat kezesen, mint a bárány
sürög, szolgál, vérét ingyen adja,
kerékbe fogva hidegen hajtja
ezer dübörgı, merev kormos Bálvány.
Szörnygyomorból, mely kiszív, mint a járom,
(pereg róluk a hit, mit kent az álom
rájuk) hazatart e szenvedésdagály,
a mosolytalan nép sápadtan, nyersen,
s lerikolt rájuk, mint frivol papagáj,
fejük felett a tábla: Munkaverseny!
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Disznóölés elıtt
Vacog az éjfél; különben minden csendes,
a Hold – jégtündér, korcsolyáz az ég taván.
Csak egy hízó hortyog az ól fagyos haván,
nem sejtve még, hogy hajnalban jı a hentes.
Fél a csillag is, fátylába búj, hull, szitál
a szorongás – szúró tőhegyő jégdara,
rettegı takarónk besózza zúzmara.
Szék reccsen... Kopogtak? Jaj! Ajtónkban ki áll?
Nesz... Szív dobbant?... Boldogan: ez csak egy egér,
menekül szegényke, kapar, keresi a rést.
Agyunk zakatol... Az ember sokat megél!
Csend itt némaság, eb szőkölne, de nem ugat...
Hogy torkunk vágják, már fenik ránk a kést,
míg gyıztes mámorában horkol a Nyugat!
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Három háború nemzedéke
Rám gondolt apám csillagfátylú pici inget,
míg csizmája a vártán a lábára fagyott,
vágyában éltem. A Szorongás, mit rám hagyott,
szők odú, melybıl lelkem félve kitekintget.
Az ifjúság égi íve leírhatatlan
ragyogású éter. Letörli varjú-gépek
hada. Szárnyat bontó angyal fél, mint a féreg,
s lyukat váj a földbe, mely vérzı bombakatlan.
Szürke hajjal zihálok, szitaszemüveggel
harmathamvú szılıt oltok, ha jı a reggel.
Torkomba fúl a dal, ha véget ér a séta.
Félek: kerítéslécbıl majd hogy válik rakéta,
árnyképpé égeti arcom tőzatomhalom…
mutogatják majd egy új pompéji romfalon.
1984. május
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Testvérem vagy!
Testvérem vagy!
Ki alázattal hordod a zsákot,
mit örök robotban ont a malom,
ki éhes marhának a szecskát vágod
– ó, testvér, halld meg halk szavú dalom –,
ki szénhegyek közt forgatsz lapátot,
hogy ablakunkból a jégvirágot
lelegelje a jámbor józan meleg.
Ki hajnalban a kocsi bakján ülve,
fagytól borotválva, széllel fésülve
mindennap buzgón begyőjtöd a tejet.
Testvérem vagy!
Ki ércet fejtve kúszol tárnákon át,
kit vörös fénnyel aszal a kohó,
én testvéremnek tartom, s a katonát,
kit nap cserz a vártán, vagy belep a hó,
s aki bizton tudja, ki az ellenség.
Diák, ki szomj vagy és elevenség,
tanítóm, ki tanítsz rekedtté válva,
ki forró gızben más ruháját mosod,
vagy ki sínek útvesztıjét taposod
éji ködben vaksi lámpád lóbálva,
testvérem vagy.
Névtelen testvér, kit nem csábít rang,
bocsáss meg, mert szám, ha látlak, nem köszön,
hisz sapkám súlyos, mint mázsás nagy harang,
s önhitten hittem, hogy nincs hozzád közöm,
s hogy kezed tán soha meg nem rázhatom.
Egyek vagyunk, egy szív, egy láng, egy atom,
a veszély láttán bátran és komolyan
fogjunk kezet, mert egységet követel
ma minden dolgozó, s együtt menetel
az egységes nép, mint áradt nagy folyam.

 122 

„H” bető, mint híd
Nincs rajta lánc,
ne keresd.
Felragyog, ha
itt az est.
Nincs rajta lánc,
nem csörög,
két oroszlán
ücsörög
kapu elıtt
kıtalpán
(mint békés juh
az almán)
Téli napon, ha köd szitál
jeges vízbıl két csonk kivál,
két óriás morcos bosszús
fenyegetı kıkolosszus.
M avagy H bető forma?
Sziklavár? Vagy bástya orma?
Bejárata komor kemény
kıvel kıbe írt költemény.
Rajta sétálsz – elfogy szavad
s büszkesége reád ragad.
Csillag, ha kél – mindenesti
főzérívét fénnyel festi,
nézned kell – ez esti kényszer:
tüneményes varázs – ékszer:
lenn a folyam sötét réme
felett – Duna diadéme!
Ha himnuszt zenélı ládám
lenne – hídálmodó Ádám
néked – esti séta – gálán
szakadatlan zengné hálám.
Egyik kapu maga a Múlt:
áll a fényes, vak Alagút,
másik Jövı? – vajh’ merre visz?
Mogorván fut, hallgat a víz...
Nincs rajta lánc,
nem csörög,
Útján Élet
dübörög.
Míg sós jajunk
itt hörög,
Víz tőnik, a
Híd örök.
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Második ének Virág Benedekhez
Csend, verıfény, felhıtlen nyugalom! Ez az,
amire vágytam, árad a gondtalan derő,
őzött szívemet gyógyulni ide hoztam:
zöld ecsetjével fesse frissé a tavasz!
Szám zsúfolt utcák ízétıl lett keserő,
itt, elfekve, üde csókról álmodoztam
az ünneplı Vár elhagyatott, széles falán,
bámultam a völgyre mőemlék lırésen...
Lelkemet fürdette a fenti ég kékje,
ámuló fák a domboldalon, hol letőnt Tabán.
Mely dallamra lépeget most szívverésem?
Múlt e díszes romjai. Itt él a béke?
Fülembe kísért a kürt. „Végsı rohamra!”
Hol itt a halál? Harcok? gyászos, véres kor?
Fő közötti kı a halálhörgést idézi?
Kinek hamvából virágzik ott a bokor?
A sebhelyeket az idı elgereblyézi.
Mi volt, foszlott felhı, emlék, csalóka.
A lenge lég oly édes, illatozó must!
Élvezd ezt az órát! – marasztalna néhány
baráti pad, min szunnyadó anyóka
álmodja – itt – olcsó levesébe a húst.
Sétára invitál a kerengı sétány.
Ihletı óra! Súly minden lépcsıfokon
nyom lejjebb. Vár a hétköznapi jaj.
Érzés fénysugara, tiszta, mint a reggel,
havas csúcsok hódítóival rokon,
kéksikollyal köszönt az utca, útzsivaj,
s ott lent találkoztam Virág Benedekkel.
Te szép szobor (vagy kép?) számomra szent liget.
Korodban még babért növesztett lágy esı?
E szót tán tisztelet is övezte: költı?
Nyelvemen díszes szavak forognak, miket
elmondott rólad nagy elıdöm, K. Dezsı.
Ma, ezerszámra ír itt író, (üvöltı).
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Kételkednél? Ez áll a díszes névjegyén!
Nem buggyan ki számon kedves szó, csak panasz,
szégyen pírja éget a járdaszigeten,
én, a közönyruhába bújtatott egyén,
ifjú képed elıtt vén, háborgó kamasz,
társnélküli, néma, értetlen idegen
kiben él a vágy: keresni, rádtalálni
„mi bennünk közös” ezt megértı szellemet.
Mit találtam? Ép ésszel fel nem fogható,
eltaszító jelzıt: „Tessék sorbaállni
majd!” Ez megfojt, megöl és némán eltemet.
Minden korban ilyen volt a tollforgató?
S magával sodort az utca. Barangoltam,
szabadon, vagy mint pórázon vonszolt ebet,
idınként sétára, levegızni visznek,
eltőnıdtem azon: mit érek majd „holtan”?
Élve nyalogathatom égı sebeimet.
Könyvként se kellek, penészes szobadísznek.
Magammal hoztalak, bensımben restellem,
s nem beszélek veled, magányos mesterem.
Jóból csaknem semmi, panaszból meg tengernyi sok!
Ha vennék, árulnák ezt mind az árusok
(meg mocskot is, túlsúly ez most a mérlegen).
Paposan a választ súgd, kérlek, énnekem!
Ha dúsgazdag lenne, tömve kincsestára
és nyílt, igaz lélek, mért marad magára?
(„Kifelé!” – int, senki, jó szót sem érdemel).
Bölcs mosolyodba merülsz, hát én áruljam el?
Ki ír, annak foga dicsıségre vásik,
retteg: beárnyékol, ha különb a másik.
Benedekem, kicsépelted már a szalmád.
İrizd meg bölcsen a poézis hatalmát.
Nem kérded ki vagyok, török-e vagy dalmát.
Jónak tartod versem? Nyújtsd érte az almád.
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Kell-e nekünk Kassák?
E felforgatott szülıvárosomban
komoly, kemény… sıt konok rokonom van.
Kassák?... Ma szárazon recseg e név.
Alig ismerik. Mire való e hév?
Hozzá mi köt? Ha ezt mondom: rokon,
mert nem főz hozzá vérségi kötelék.
Holt tárgy? Képtár? Idejétmúlt vas-ék?
Átvágta magát lázadó korokon.
Szelleme – kalapot emeltet ma is,
éneke – ha úgy hallod – vers meg dal is.
Utcákon át az ı nyomát keresem…
− város szépül, de szelleme romokban −
roggyanó térddel, egyedül, deresen
láttam lábnyomát mélyen a homokban
a járdák megkopott kövei alatt…
„az iskolából épp akkor kiszaladt,
konok kisfiú, ki dacból nem felel
s az apa otthon nem nadrágolta el…”
A mőhely titkát leste egy pici résen,
elkapta ıt is a parázs varázsa
s ahogy zenél mester kalapácsa…
nem merült el gyötrı szenvedésben,
„nézni tőzesıt, megolvadt vasat”
ez több mint iromány, összes olvasat,
tisztelni kezdi a mővelı kezet,
ez viszi végbe – mit Isten tervezett.
Munkás az Alkotó rongyos inasa,
kit vérig kihasznál pökhendi pasa.
Csak néha jut eszébe léha apja,
küzd, nem tud maradni részegnek bután,
felébredt már – vágyik a tudás után,
templomot épít – ennek ı a papja.
Vágya hajtja, egyre feljebb kavargó.
Azt mondták rá… „csak egy világcsavargó!”
Szava a munkásért dalolt, kiabált,
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szócsövének nem használhatta a párt,
egyedül, mint bısz viharban a móló,
(míg megdicsıült – a munkát-majmoló!)
ha öreg házról lehull a vakolat,
téglák közé szorult, megkövült habarcs
neked harsogja némán hogy – összetarts,
jelszóval edzi eltikkadt torkodat.
İ a munkás – egyben a munka maga,
Dolgos névtelen kezek alkotta „mő”,
legyen az pompás vagy tompán egyszerő.
Szabad! ne az önkény őzött állata,
mit míves kezébıl jólesın kiád:
szép is legyen, mi elismerést kivált,
teremtı álmában, mint az Alkotó
rejtett kincsekbıl, mit felhoz a bánya,
a rosszat – salakot dobja-kihányja
az izzó vasat csorgató Érckohó.
Legyen rend, de ezt ne bénítsa korlát
(még sokszor beverik szobrodnak orrát!)
se „elıírt” gıgös osztályöntudat,
soha sablonokat kérıdzı ökör!
Telt gyomor fölött – a szellem felé tör,
példázza mindenünknek küzdelmes utad,
ki szebbet akar… Mocsárból kilábol…
erıs szavad kiszól a bibliából.
Bronz fejed (elrejtve) ha néha látom:
felhıkig érı vándor (s ı – barátom).
Mindennapi imánk – józan igazság,
alku-kötıket elnyelı tunyaság,
kiket cserbenhagyott a hit – láthassák:
az igaz felett nem gyızhet a gazság,
jó munka felett örvendı vigasság!
Akkor is, ha csak kevesen olvassák:
így él bennünk is, így kell nekünk – Kassák!
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„Ilus néni”
Ténfergek ismét a Téren,
hajt a láz – „semmi” a bérem,
kéregetni? – inkább adok,
kincsem: még tiszta lapok
...bámész népet nézd, sátraikat
s a közöny róluk rádragad...
tol a tömeg, visz, elsodor...
...szemedbe tőnik egy „szobor”
templom mélyén elfelejtett –
hogy csodáld benne a szentet,
szürke betőkbıl ruhája,
– mégis a Könyv glóriája...
...homokkı, ha ül, ha áll,
mit ezer év vés, kalapál:
átszellemült – így „gótikus”,
a neve fogalom: Ilus,
sugarával írja beléd
a Könyv, az írás hitelét.
„Legfıbb erény maga a hit,
csak ezzel érsz el valamit.
Ne add fel soha harcodat!!!”
– s magához húzza arcomat.
Tudjátok tudós olvasók:
mit ér az igaz hálacsók?
Könyvjelzı ma … ósdi, mosott
győrt lap, mit század olvasott,
kihull majd egyszer egy könyvbıl
… kilépünk mi is a körbıl.
Ki ír – az mind: fia-lánya,
nosztalgiánknak talánya?
Kívánom: sok száz könyvnapon
„versben” éljen – egy könyvlapon.
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„Csonka” János
Az életem végig járom
– nem más ez mint ökörjárom,
mit várhatok az okostól?
Fizetséget? – az csak ostor.
Egyre megy ez… alkonytájban
szülıföldön, újvilágban.
Egy este így számkivetve
kiballagtam a szigetre.
Vén platánok, kúszó ágak
üldögélni még itt láttak.
Sőrő bokrok csupasz csokra
felbámul a kelı Holdra.
hangjavesztett „öreg kántor”
(nem akarta – mégis vándor)
kutat szemem, hogy meglásson
mikor tőnsz fel egy tisztáson:
üldögélı beteg ember,
hallgat, tőr csak, szólni nem mer,
– hull a homály… itt az este –
e pad nyomát – ezt kereste.
Fagyrágta rét, főhullámos
szélén látlak ülni János.
Néztem, nézem önfeledten:
gyermek játszik az öledben,
„játék”-arcod cirógajta
(gyere végre! – rászól atyja)
fényes rézzé kopott állad…
Én, ki vénebb vagyok nálad,
kézben tartom már a sapkám:
Te trónolsz itt… e kıpadkán,
tiéd e trón – mondom s vallom,
unszolásod szinte hallom:
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„Ide mellém! Ülj, cimborám!
Koccintasz-e? Mert ez bor ám!”
Lesem szavad, mondd, hogy igyál!
Felhıt füstöl a túlparti gyár
fejed fölé – ezüst párnát,
nem koszorút – nem is várnád.
Koccinthatnánk, ha akarod…
„Uramisten! Hol a karod!”
Karjaid bár bronzba öntve,
főrészelve és kitörve
ordítanak: ki merészel
gyilkolni itt, gondos ésszel
tolvaj – orvul bőnös estén?
gyalázat a nemzet testén!
Már szobor sem marad épen?
Itt az ország közepében,
Szívem szisszen, szögbe lépett,
Hol találni olyan népet?
Olyan költıt szemem hol lát,
kinek fogta kezét s tollát
népe tiszta, szolid lelke?
Szerény maradt lelkesedve
akár Toldi, népe sarja;
saját fiát nem akarja?
Idegtépın, észmegejtın
hová csúszunk le a lejtın?
Mitıl lettünk ilyen barbár?
Vandál? Vagy még rosszabb annál?
Mennyi jel van, kell-e több még?
Vannak ugyan fényes elmék,
Szivárványszín tehetségek,
de a többség – ettıl félek,
maholnap vagy holnapután
fut, nem szíve – gyomra után.
Ami régi, mindent utál,
betör, gyilkol, lop, amputál?
Annak él, hogy pletykát sugdos?
Száz forintér – agyonrugdos?
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Bronz fejedet – (tartsd „magasba”)
ellopják az ócskavasba?
„Arany” marad, csak az ének
emléke az „İszikék”-nek?
Hová megyünk? Milyen korba?
Költözzünk ki a bokrokba?
Mikor az ész őrbe kilát,
csillagokba küldi nyilát?
Sakkmester, ha lépést „elvét”,
elvesztheti e nép nyelvét?
Szürke vakság, szörnyő átok,
Szobor nem szól, én kiáltok.
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Sinkovics Imre emlékestjén
Régen díszes, sallangos volt a bető
egyre soványodott: az új kelető
már-már olyan vézna, mint a cérna,
értéke, ha van, alig-alig ér ma.
Száradt Főszál a Gondolat sírdombján.
(vagy üres díszek egy tulok kolompján)
Holttá szikkadt jelek, nem csodálkozol,
firkász van elég, de olvasó? – Sehol.
Csendes temetı most minden közkönyvtár,
megbecsült ugyan, de szerepe – lomtár.
Mit tehet a költı (fájdalomtól részeg)
könyvbe temetkezz, ha verseid készek?
Síri csönd a Szellem mai otthona,
akkor is, ha szól holmi zenebona,
a napi lármán meg sem ütközöm.
Némaságot hagyott ránk egy „vízözön.”
Valami hiányzik... A Hang! Hogy „legyen”!
Mi felszabadít... Az Erıt. Hogy „tegyen.”
A Hang, minden teret, termet betöltı
Orgona, mirıl álmodik a költı.
Ha kell: gyöngyvirág csengettyőjét rázza,
rablóként kéjeleg, bajt hoz a házra,
dörög, eljut a legparányibb résbe,
istenként beleszól a teremtésbe.
A Hang, ennek varázsát nem feleded
Zárat tör – letépi a könyvfedelet:
s feltámadnak a rég penészes holtak
kilépnek elibéd (mily sokan voltak!)
hadvezér mögé sorakozó sereg,
majd kicsinységén egy törpe pityereg…
Oly sok – ma divat – a hitetlen Tamás.
A teremtı hang maga – a feltámadás!
Bántó gond, miatta alig alhatom:
„hangján” verseimet már nem hallhatom.
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Szentháromság megújult szobrára Újvár fıterén
Csanda Endrének
Hát újra áll a tornyos kıszobor!
Szemem dédelgeti újra meg újra,
szívem könnyen dobog, mi melengeti?
Néma emlék – dísztelen friss faragás,
a „hármas” eszme izzása a kı mögött...
Mint sakkfigurát tolták odébb... meg amarra
(szétszeletelte megunt játékát a gyermek)
eltőnt kis idıre, elnyelte a lomtár…
Íme újra kinıtt a lelkek piacán.
Minek? kérdi a szomjas hitetlen,
lecsúsztatta volna száraz rokon torok.
Város, várad hol van, bástyáid, kapuk?
Idegenszívőek szétszereltették:
sárfészek maradj, ne falvak menedéke,
ha minden oldalról rád törne az ellen.
Sárból s nyálból építi fészkét a fecske,
oly kedves neki, hogy visszaszáll, amíg él.
Hidd, drága nekem mindig – ott a szobor,
hogy meghajtom fejem, ha arra visz utam,
– de nem veszi észre a tülekedı.
Örök céltáblája a Rossznak – a „hívı”,
a fatörzshöz kötözött szent – Sebestyén,
nincs főszál annyi a határi mezsgyén,
hány nyíl remegett vonagló testén.
İ nekem a „nép” – az örök szenvedı,
kinek nevében oly szépen beszélnek
kik zsírjából gombóccá gömbölyödtek!
Múlt? Mit tudsz róla hősön ásítozó?
Hadak ha jöttek minden égtáj felıl
rabolni fıleg – s ez pusztulással jár,
boldogabb, ki megmarad s tengetve
éltét fakéregliszttel a gyomrában
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annál, ki menekült, s nem jutott a Várba:
hosszú csordában hajtották tenger felé
nem kérdve „ki vagy” – Fejed egy garast megér.
Gazverte pusztaság be sem népesült,
Béke nem nyithatta meg bıségszaruját,
épphogy csak megszokták egymást a népek,
betört a Dögvész s kaszája nem csorbul:
arat, vág katonát, urat, parasztot,
pap, rabló mindegy, gyermek vagy apáca.
A „nép” ilyenkor – imát újra tanulja,
tanultam én is bombatölcsér halmán.
Kiket elkerült, hálás kezük emelt.
Jó hogy megújultál, dísze a térnek.
Légy intı jel! Az Úr legkisebb ujja
Mementó!
Ma már nincs pestis – habár gyógyítják ezt is.
Lappang a kór, ez mindennél pusztítóbb,
ısmodern, lapul, bujkál a fejekben
takarja fejkendı vagy bírói talár,
minden víruson, kolerán, pestisen
túltesz az okkal elvakult Győlölet.
Az emberi faj leghitványabbjai
Sátán gyufáival folyton játszadoznak...
Miatyánk!
Ki nem csak oszlopod tetején trónolsz,
de mindenütt, hová szemünk el sem ér,
parancsod kemény: másokat szeretni!
Mi – két lábon járó félállati faj –
mértékedhez mérten ehhez túl kicsik.
„Szeress ıszintén” – lét fennköltebb foka.
Győlölet lucskos langyos mocsarában
hemperegni könnyő, nem megerıltetı!
Arany ragyog szobrod felett: az ÉRTELEM.
Ki vagy a mennyekben,
az értelembıl jutass nekünk többet:
egymást elviselni józanul tudjuk,
így egy fokkal a létben feljebb jutunk.
Nem csak dísz! Célja van: szobornak, kınek,
Múlt kínja faragta – értelmes Jövınek.
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Búcsi „ZSOLTÁR”
Mikor a levegıt kapkodni kezded,
agyad sivár lesz, súlyos köddel tele,
hitted: nincsen vég, csak megújuló kezdet,
most orvul csapott az elmúlás szele.
Görcs rángatja ujjad, markolna a markod:
Béna lettél! „Rém”-elem a Félelem
– szívkoszorúdban vérrögöket alkot –
kényszernászként él együtt veled s velem.
Gondok hálójába csomózva élek.
A – Város! belekapaszkodnék – beteg,
bús, egykedvő, hol vénebbek a vének.
Értı orvosa sincs már – ki menti meg?
Lelkem – oly messzi tájra elüldözött –,
mint hajszálerébıl eredı „vére”
annyi tiltó gát és ingovány között:
ide ér-e?... S mint ápoló nıvére
.... „rossz álma gyötri... nem lázas a homlok,
még él és zihál – lélegzik hörögve.”
aggódva félve tüdejére omlok
„szelleme éle-e vagy elszállt örökre?”
Talán a Falu? A megtartó erı
ott él? Megszállottan felkötöm sarum,
konok néma vágy – felfelé ívelı,
a Gerinc, mit keresek, ott van falun?
Te boldog sziget, észrevételen dombja!
ujjong szívem, míg fáradtan felérek.
Irigy az ısz, holt lombjaid lelopja
– idıtlen csendbe hullanak – az évek.
Vontszemő, nyilát húrján tartó íjász
– míg lenn szétszórtan házak legelésznek –
a Templom ırködik s nyájára vigyáz,
sziklavár, fala ellenáll a vésznek.
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Ki vére vagy – hív, óv s többé nem ereszt,
ember vagy itt, nem csúszó-mászó féreg.
Tornya mint Golgota halmán a kereszt!
... „Lássam mit érek, ha ide betérek.”
Unos-újra kísértı kétség lep el,
míg a padban megkövülten ültem.
Komor-komoly a nép, ha itt ünnepel,
magamba roskadva megszégyenültem.
Megtelik az eddig megszorult kebel,
századok szántotta kipróbált alkat
nem veri a mellét és nem térdepel.
Mint a tenger nagy vihar elıtt – hallgat.
Szárnya nı a szelíd szónak, Igének
– mint galamb kering fenn, aki betéved –
szívek alatt bizseregnek a „gének”,
a némára festett fal is felébred.
Mint gályára láncolt prédikátorok
(az ifjakkal egybeforrnak a vének)
fejek nemes pózban – hallgat a torok,
(pince mélyén hordóbazárt borok)
hogy elzúgjon a fojtvatartott ének...
megmozdul a Mély, magja nyikorog,
szíved érinti, ki csak vendég voltál
(tétlenül gubbasztó elázott agyag).
Hangerıre kap az ünnepi zsoltár,
emberléttel együtt-sajgó ısanyag,
dohogó kráter, tektonikus moraj,
messzi dzsungelek félelmetes dobja...
megfúrt kızetedbıl feltörı olaj
tüze a múltat feldobja, feloldja.
Viharban, vízárban jót rosszat vegyest.
Máskor csendes Duna a falu mögött
támad s jégárral rombolja Kövicsest
több hullát úsztatva, mint aranyrögöt.
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A Múlt: sírgödör – temetetlen árok,
vadul tömködik, (de újra kitárul)
gótok, tatárok, törökök és szlávok
önzı céljaik vak áldozatául.
Most is sír szélérıl szól az énekszó:
Ne csüggedj, ne tagadd meg magad,
légy erıs Torony, konokul vigyázó,
... végtelen e dal delejébıl fakad...
s mint kirobbanó legvégsı lehellet...
felhıkkel hímzett magasztaló oltár
száll felfelé... és reményünk Tebenned
mennyezetet emel – harsog a zsoltár
torokharsonán, nem félénk-vacogva:
TEBENNED BÍZTUNK ELEITİL FOGVA

Hajlékodban, Uram, elvarázsoltál!
A Hit hangolja hatalmas húrjait.
Ki annyiszor elbotlott már – itt, újra hitt.
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Fakuló látkép – templomokkal
Ködkép, ha nézed – múltba szitáló homok,
...messze vonul fáradt hegyek kék gerince...
lapuló falvak – játékos ház limlomok,
felhıt karcolók... vár meg beomlott pince
között végóráikat élik a templomok.
Valaha... kıcsipkébe álmodott tornyok,
ámuló lelket égbe röpítı liftek
(benn a térdeplı tömeg imákat mormog)
hirdetik: a népek valaha – még hittek.
...„aranykelyhek”... „hívık szívével szıtt kelmék”
(a padok mélyén egy vén Miatyánkot hortyog...)
...véres vész idején zsúfolva volt nemrég,
az Ige porba sújtott: pórt, elıkelıt...
Ma turista lázong bezárt kapuk elıtt:
„Micsoda mesterek alkotta – mőemlék!”
Ma tombol a riszálás: a „hastáncos revü,”
az ifjúság meg vonaglik tompán, vadul...
Az utcákra a lámpák hideg fénye hull.
...hasztalan bolyong egy vándor: Jézus nevő,
hirdetve lelki békét... megnyugtató Csendet,
...„hogy ne lopjon az, ki eddig még nem lopott...”,
de a kapuk bástyáin hiába csenget:
egy hajléktalan, elnyőtt, kivert...elkopott...
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VI.
Intelmek

„Belső erkölcs – ha nem lesz a mérték,
elfoszlik mindaz, mi ma még érték!”
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Intelem
koldulókhoz
Konok légy! Legyen az elved:
Nem koldulni a szerelmet.
Úgy tekinted, mint az árut?
Kijózanodsz nagyon hamar.
Ha fáj... nagyon – el ne áruld!
Az szeressen, aki akar.
Néha lenge, mint egy hajszál,
megkeresnéd, máris elszáll.
Néha finom... halk lehelet,
s eltőnik az ajkad mellett.
Százszor szent lesz az az óra,
ha jön... némulj... hallgass róla!
Ha elemészt a pokol-katlan,
szótlan kı légy – mozdulatlan.
Ha mélyre szúr sebzı kínod,
s nincsen hely, hol el kell sírnod,
sötét ásóval jön az Est
– magadba mélyen eltemesd.
Ne vonszold bús, vén fatönkként...
jön más, ki kinyílik – önként?
Szeress úgy... mint halvány árnyék...
hogy az ı javára váljék.
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Szalagavatóra
Egy értesítı alá
Itt ragyogsz: az Élet elıtted áll,
mit kínál – nem déligyümölcsös tál,
ha hiszed fényes, színes díszdoboz
– a Való minden sarkon felpofoz.
Érted szól szívem, aggódó dalom,
nem a felszín fontos: a tartalom.
Ha mondom, félre ne értsd, meg ne vesd,
„ezer ruhánál szebb maga a test.”
Idézni – minek. Példából sok van:
a világot ne keresd másokban!
Faág maga bontja ki virágát.
Tervezze kozmoszát – világát
mindenki – így te is: önmagadban.
Mivel? Mi kell! Zenével szavakban
tudás tégláival, mi nem vész el,
egybetartva álmok malterével.
Légvárat ne! Elég: pici szobát,
emlékeztessen minden sarka rád,
s ott fenn csillár legyen – mit remélek
s benne ragyogjon maga a lélek.
S ha közelít majd – tudós vagy nomád,
keresd benne önmaga templomát,
s ha ı is majd megtalálja benned:
fénnyel átitatott pici termet...
a boldogságra megvan a remény.
Ez egyeseknek hiú költemény.
Ha alapod nem lesz szilárd, kemény,
ingatag leszel s társtalan, szegény,
kit szavam aggódva hiába int:
„ne fesd ki magad más tükre szerint!”
Sokat – zsenge kölyök kora óta
dróton rángat mindig más-más nóta –
ez irányít: (ne haragudj meg rám)
szemétesıvel szitáló reklám,
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szövıdik a rém, új modern átok,
álmotok kitúrják – a plakátok.
Bár fényben égig érjen a vásznad,
már hajnalban a harmat eláztat.
Fényritmus! Színek! Részeg villanat!
Ám ez, üres – múló pillanat.
Ha alkalomra vágysz csupán: mit hoz?
Két kézzel ragaszkodsz – pillanathoz:
éjfél lehull, s Te furán és sután
eldobott arc vagy maszkabál után.
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Induló az évezredbe
A pillanat nagy! A vér bizsereg.
A Kikötıben: tengernyi sereg,
felettünk égi Kapu – a tábla:
Az Ember örök! ha lábra állna...!”
Tömeg szorongva indulásra várt,
sok-sok százezer, vagy tán milliárd...
Eszembe jut – most – egyszer volt... régen
csúszkáltam volna alkalmi jégen,
cipım talpa volt a korcsolyám,
akkor (még) becsapott a pocsolyám:
„látszatra” csak – ujjnyira befagyott,
hogy „beszakadtam”... mély nyomot hagyott.
Holdsugarát ha elbírja a jég:
Ez nem elég! Nem elég! Nem elég!
Ünneplıre jı józanító reggel,
jövıt nézem sötét szemüreggel.
Roppant Óceán néz rád, nem belvíz,
nem ígéri: túlsó partra elvisz;
morcos, egykedvő szelídnek ne hidd:
olcsón ringatja a part fényeit.
Távolabb mi van?... pára... ısködök...
emésztem magam, amíg ırködök.
Lásd álmodó agy fényes terveit!
a Való – a Jövıbe mit vetít?
Az „élı” igazság, de holtan is
sokszínő, csalárd, átlátszó, hamis!
Pirinyó Perc! Oly magas az ára!
Hogy hanyatt essünk, vagy tán pofára
– valakik mindig a hátunk megett
kihúzzák alólunk a szınyeget...
„Friss vér!” – Minek? Dugultak az erek!
Szív polcán a sajtot az egerek...
... „szétrágott öröm”... Mi kínoz belül:
mindent szabad – és büntetlenül!
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Ne aggódj! Százszor, nemcsak egyszer
megújít a technika – s a vegyszer.
Bővészet: az arc meg hajtudomány,
s „címlapra” kerül álmodban a Lány,
kiknek „csábja” megigézhet – érzed?
Nem szíved lopják el – csak a pénzed.
Szánon fekszel... hó... dérlepte Csönd – és
vicsorogva támad rád az önzés.
Hull-hó „szavak” – konfetti-pénzesı:
az ígéret üres – mégis jólesı...
„...Álom ékkövét – rézfoglalatba...”
s lyukas zsebed néz a kirakatba.
Tüzes kérdés, mégis agyfagyasztó:
ha pénztelen – hogy lehetsz „fogyasztó”?
A Reklám vödörszám pezsgıt vedel
(Titanic – benned – mikor süllyed el?)
Belsı erkölcs – ha nem lesz a mérték,
elfoszlik mindaz, mi ma még érték!
Táncol az ünnep. Ne szólj harsona!
Az ember „van” – de mikor lesz „hona”?
Zászlón nagy eszmék! – alant semmi jó.
„Vigyázz Évezred! – Indul a Hajó!”
2000 karácsonya
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Derengés?
A kanóc sercegni kezd... fogytán a faggyú.
Az erıd búcsút int, meginog a térded.
Mi eddig felrémlett, most már meg is érted:
mit végsı percében sóhajt el a hattyú.
Az egyszerő, fényesre koptatott szó furcsa
lesz, ha a nagy Mindenhez mérve tálalod,
ha értelmére rájöttél, és vállalod:
kezedben a mesés kincseskamra kulcsa.
A sok elnyőtt, panaszos jajt már rühellem,
lyukas lett kifosztva a lélek tárháza,
reklámmá lesz, mit ráhúznak egy drótvázra,
hol számőzötten él az emberi szellem.
Példának álljon egy átlag emberpár,
Együtt! A Mag: jövı! ...tető, hernyó... féreg,
s a sárból kiszálló angyali lélek.
Dudva, kóró, csalán közt havasi gyopár.
Felismerés gyönyöre! – Szivárványos ív,
ott porzik a légben... kell hozzá Nap-ecset,
meg Istenrıl zúgó, misztikus mecset,
...ósdi jelkép, kéregbe vésve: a Szív!
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Grand Canyon
Kit anya szült – halandó e földi téreken,
de dacolhat Idıvel, errıl szól énekem.
A legnagyobb, mit itt kaphatunk – a Szerelem,
lét ajándéka, értelme felé terelem
képeim. Pénz vagy ékszer eltörpül. Nagy vagyon
bennünk rejtezik! Példám rá a Nagy Kanyon.
A külszín szép lehet vagy rút, az ember a föld maga
a Perc illata bódítja vagy a dög szaga?
S mit alkotott a térben – az csak egy tollvonás!
A kedves tájat is megöli a megszokás.
Kibuggyan egy ér (a vágy) vagy álmodó patak,
magával sodor gallyat, kavicsot bágyatag,
egy lázas pillanat gyönyörétıl eltelve
olyan ez, mint lepke vagy egy bogár szerelme.
De ha a Vágy – ıselem, állhatatos árja
a kıszirtes felföldet kettészeli-vágja,
szíved dobban, szájad néma, szemed elámul:
Fogóddz meg! – kínálja magát a korlát gyámul.
Látvány leteper – tiszta vagy mint az áldozó,
Idı és Perc! – árnyakban örökké változó,
titáni sziklák, láva, márvány, mészkıhomok...
Mily mővész agyából pattannak ki templomok!
Gigantikus falak – szárarcú színes karám.
Ha nézed – ezernyi romos titkos „Notre Dame”
Mélyben búvik a „mővész”, az alkotó patak,
a fenséges képek közül alig láttalak,
a kıbıl kiváj habod mindig egy morzsányit:
s ím függönnyé csipkézve mered ránk a gránit.
A látható temérdek, még több a rejtett dísz,
eszedbe jut az alkotó? – maga a Víz?
Ilyen a lélek is, ránc-arca meg se rezdül,
míg a nagy, mély Szerelem nem szántja keresztül.
A Mélyre vagy kíváncsi? mit rejt, mily kincset bont?
Vágyik az „igazira”? – nézd meg a Nagy Kanyont!
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Mai fiatalokhoz
Lelkem, örvendezz! maholnap meghalok
nyugodtan, mert olyan fiatalok
népes hada bújik ki a földbıl
e megtiport édes anyaölbıl –
kik győlölik a százszor agyonrágott
könnyen elhihetı hazugságot.
Hazugság közt csak – vergıdni lehet,
élni alig – ez adjon ihletet.
Rettegı szívem védem – bélelem:
ne költözzön vissza a félelem!
Mikor ínyhez fagyott a forró fánk,
nagy hóhért így kellett hívnunk: Apánk.
Öröknek hitt eszme – már sárba fúlt,
lidércként itt-ott felkapja a Múlt.
Szegény maradt, ki akkor nem lopott.
Már tegnap megették: a Holnapot.
Jövıjük nincs, ami van – az Pillanat.
Tátott szájat betömı kis falat,
leöntve dús habbal, ezt ötvözi
a szósz – nemzetközi szöszimöszi.
Szépen bugyolált lappangó veszély.
(Milyen jól hangzik!) – Egyenlı esély!
(Csak az ordasoknak!)... Jeles találmány
(kerge birkáknak mégis szivárvány).
Akik kezében a paragrafus
úgy olvassák ki: – „zátonyra fuss!”
Bőnöd az: hogy túlteng benned a „gén”
Hazádat látni Kozmosz nagy egén
apró csillagként, Uránusz nagyok
között is – tisztán, fényesen ragyog.
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Nem osztályé vagy – népednek fia,
ki ezt vallja, annak meg kall halnia?
E százszor feldúlt térség, hol lakol,
hová a sors bezárt – csak juhakol,
juh dolga ez: csak a „füvet” nézze
s terelgesse a jó Pásztor pénze.
Madzag-íző mézes-csábos áron
csábítja, löki át a határon.
Néma legyek? – bár ma mindent szabad.
Fákról lehuppant félmajom csapat
engedi el az erdei ágat
s kit a vad ritmus görcsökbe rángat,
életcéljuk a misztikus „buli”,
határt nem ismerı krampampuli,
mélységet nem tőr, csak „felszínt”, lazát,
bölcs, ha leszólja az árva hazát.
Fiaim, legyetek oly kitartók
mint néphez hő zenéjében – Bartók!
Legyen sok ezer kis „Nyilas Misi”!
(Nem tréfa ez, és nem is áprilisi).
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Kevésbé törıdj a testtel
Kevésbé törıdj a Testtel
az csupán cipı,
mit lábamra húz a szellem,
bár sokan tiltakoznak a szellem léte ellen
hívén az anyagot: a Bırt.
Fapapucs, csizma – álmokkal teli
álmodja magáról: üveglábbeli,
gyöngyökkel cifrázó báli fények
mámorában elhiszi magáról:
a Cipı a lényeg.
Festegeti, cicomázza,
hogy különleges legyen a máza.
A fatalpúnak kívánság-jutalma:
hogy majdan bırbıl legyen a talpa!
Legyen bár a szivárványszín
vagy foltosan tarka,
egyszer mindegyiknek eltörik a sarka,
színházi port vagy út sarát nyelve
kínjában kékülvén kilóg majd a nyelve
kidobják mind, szépen a szemétdombra,
hol az vár rájuk mi a hulló lombra…
Kevésbé törıdj a Testtel,
a Szellem ú cipıbe búj
– nem mindig kényelmes az, ami új –
a nagy Ajándékozásnál nem tudjuk,
mily lábbeli kerül a kosárba.
A Cipı célja: a Szellem ne érjen a sárba!
Sokszor kell váltani,
míg tengernyi sáron poron át
eléri kijelölt örök otthonát.
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Új század embere
Régi meghalt, szegény a mai
kiapadtak lelki javai.
Mainak eszményi nagy álma:
nıjön föléje karcsú pálma
törzsén tátongó ezer zsebe
tömött tárcákkal lenne tele:
Venni, venni! – semmit eladni
közös gondjainkat feladni...
Telhetetlen vén kéjenc a test,
ha baj van – halálba egyenest!
Vad habzsolás, pityókás idill!
Kitátott száj leszel – krokodil,
de boldog nem, temérdek pénzzel
– ha itt a Kaszás – mondd: mit érsz el?
Szeretni… kell!
Szeretni... kell... vagy tán csak kellene,
mielıtt a felejtés bevonna
a szétmálló, humuszos limlomba...
– hogy felszínen tartson a Szív szelleme.
Kis virág... tőnı bája, kelleme,
mely titkát súgva... rejtve illatoz.
A hivatal orrba üt... sıt megbotoz.
Hogy túléljem... szeretni kellene.
Lehet-e Álomtortából enni?
Posványban a halódó alig él,
hazug habokban hullákkal evickél.
Tudnál örök „szerelmesnek lenni”?
Lábad legyőri a szeméthegyet,
hol: az ocsmány – bőn, az alantas – tabu.
Kézen fog az Igaz, a halk szavú.
Vágy filmjéhez küld állandó jegyet.
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Intı óda
az új Unióhoz
Egyszer már volt: az „elsı” nagy Unió.
Hatalmas volt, azt hittük, sose lesz vége.
Látszatra: csontkemény (akárcsak a dió),
lázít, fenyeget, célja: Világbéke!
...egyszer leengedett, mint a kerék – kiszúrt,
végleg elszenderült a beteg medve,
egyetlen puskalövés nélkül... kimúlt.
...rákosan dagadt minden belsı szerve...
Éltünk: tenyésztett kísérleti nyulak,
ketrecben... mosollyal táplált a Gonosz.
A világ szemét felnyitotta a GULAG –
világgá kürtölte egy bátor orosz.
„VILÁG PROLETÁRJAI!” – Vicc? – Nem téma.
Álmodozó, ki az „egyesülést” várja.
A kabaré-világ nem ebbıl él ma.
(De nem tőnt el ennek nagyra nıtt árnya.)
Jönnek az Idı ádáz rohamai,
s nincs „összetartó európai tudat!”
Úgy tőnsz el, te „kis” Unió – a mai.
Nem tartja erıs kéz a kormányrudat.
Sürgıs ügyekben egyre... tehetetlen.
Apró sérelmekbıl támad a REVOLT.
Aranyban bár erıs – gyönge a „tett”-ben:
nem hányják szemetekre Szarajevót?
Csak a Pénz! Újra Pénz! – Ez nem tart össze.
Pénzzel nem lehet rajzolni a „Jövıt”
– ha nincs „Eszme”, mely egybeötvözze.
...váratlan roham, és felbukkan a Csıd.
(A csıd rémét nem kell, hogy a falra fessék.)
Ha nincs Hit, Hitel, hisznek csak a „cash”-nek...
a tagok közt felborul a látszategység,
s a „barátok” egymás torkának esnek.
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Az Értelem, úgy látszik, kimúlóban...
Az „Örömóda” ne szóljon fent és lent
(aláfestı zene a Kaszinóban)...
Ne használjátok – cégérül – BEETHOVEN-t!
(Kimúlsz majd te is – „összefércelt,”
...unokák kezdjék újra az egészet.)
Születésnapom elé
Év-katonáim serege eggyel gyarapodott ismét,
Nem elmúlt magamat – jövımet ünnepelem.
Kétszínő. Önzı. Alacsony az elme, ha kívánja:
Nagy ívő, napfényes karriert fuss be,
érj el Holbay könyveivel.
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A gyızteshez
Egy nép reménye öltött benned testet,
Most az ujjongás vállaikra emel.
Hogy „szarvaikat” sikerült lenyesned,
Méltán az öröm, mindenki ünnepel.
Tülekedik köréd: „nem kívánt rokon,”
Hızöngı had... vár kiosztott posztot,
Próbál játszani „nemzetibb húrokon”...
Vigyázz!!! Sereged ne legyen megosztott!
Túl sok a baj, gond!... Jól fend meg a kaszád!
Gaz, tüskés bozót... akadály – temérdek...
A századok rontotta, tönkretett hazát
Építsd fel újra... és ha kell: Te védd meg!
Génbe rejtett Jövıt... nyitott ablakot...
Mit agyunk legmélye titkon takargat,
(ház ormára ácsolt, felkelı Napot)
„Ha meg tudná tenni azt, amit akarhat!”
De elıbb a Név... nem kell fegyver, se kard...
A megbélyegzı, „csillagsárga foltot”
Mások agyába tudatosan oltott
Érvvel, komoly méltósággal... kivakard!
Büszke leszel a „tettre”... ha megéled,
Hogy hajt csírát magból – az ígéret.
A vaskemény átél minden kudarcot,
Adjon erıt! ...sok reménykedı arcot!
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VII.
Epék a barbárságról

„Merevülő szemem búcsút int a légnek…
Vér meg haláltusa kell a csőcseléknek.”
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Halk meditáció
M. L. King halálára
Megölték,
ahogy a nyulat szokták a mezın.
Az utcaseprık és hamukihordók
– kiket észre sem vesznek az utcán –
támogatására jött,
hogy nagyobb darab kenyerük legyen,
jól fésült ordasok közé a kisvárosba
– széles kalaplengetéssel toldja meg bátor mosolyát.
Így fogom látni mindig magam elıtt.
S íme.
Szívtelen suhanc a cinkét ingó ágon –
célba veszi ıt lakása erkélyén
az arcnélküli, ezerkező Nagyhatalom.
İt,
a nincstelen lelkészt,
ki csak azt akarta,
hogy a fennen hirdetett igazság
az egyenlıségrıl és szabadságról
ne csak egy bırszín kiváltsága legyen,
mely fehér színét talán
a jégkorszak olvadási rémülete okozta az anyaméhben?
Talán!
Már szól a gyászszertartás…
bátor hangja elvágott huzal,
döbbent csendet vájt milliók szívében.
Szíve nagyobb volt, mint Amerika.
Faragatlan deszkaládája körül
ruhakölteményekbıl divatbemutatót tartanak
Amerika legelıkelıbb hölgyei.
S akik éltében ujjukat se mozdították érte,
most idızített bőnbánó mosolyt küldenek a kamerák felé.
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…Megindul a csacsivonta kordé…
nemesebb hintó nem vitt még angol királyt,
királyok között még nem volt ily emberi ember.
Fehérek!
Mélyebbre hajtsátok fejeteket!
Ezt a döbbenetet
nem érzi jobban más, csak
Néger.
Örökkévaló!
Szelíd szolgád, íme, Hozzád közelít.
Hisszük azt, hogy színtelen vagy, akár az igazság.
Fekete galambok szállítsátok színed elé lelkét,
melynek fehérségébıl tanulhatnak angyalaid is!
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Ordító sebek Boszniából
Az orvlövész
Halódnak lassan a vallásos izmusok
hordókon ágáló borotvált megváltók,
szánalmas Krisztusok.
Lehullt a homály,
míg a zőrzavar végleg beáll:
felbukkan a Gonosz,
sebtében új Istent kreál.
Alattomos és fenyegetı, akár a kobra:
az ORVLÖVÉSZ fegyveres faszobra.
Acélszín lakkal fújták be – elhidd, hogy örök.
Fegyvere él – és mindig és mindenütt – dörög.
Ha néma – csövében a halál lapul;
a Gonosz ezt vette alapul
ez a csıben szunnyadó ıselem:
a világot szétziláló Félelem!
Az új istenség emberi alakja
felpumpált erı (győlöl s nem tagadja),
merev és üres, nincs benne szív vagy értelem,
de van Fegyvere, s használja hirtelen,
Parancsot követelı
mindenkit – mindegy kit –
lelı,
ki él és mozog.
Fal vagy házsorok,
felszaggat falvakat,
városokat sokat
felszántja gránátja
a már megbékélt sírokat.
…ha egyszer hatalomra jut
korom lesz a világ, és véres a Tejút.
Ne remélj!
Mindegy – mikor s hol – lınek tarkón
ágyban, képernyın vagy utcasarkon,
míg nem leszel halott:
felesleges vagy, kiszolgáltatott.
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Jaj, hová foszlottál Európa?
Kalandor, költı meg pópa
egyforma – esztelen.
„Hóembertáztató esı a hóba!”
(Még a hóember is meztelen?)
Hajszál-reményt – mutatóba!
Üres fecsegés – fesztelen.
A nagy Álom, egységpróba?
Hová foszlottál Európa?
A korom
„Felhık feletti csendben örök a nap;
ragyogó sziklák, fénylı orom…
Hová lett szemed a nagy rombolásban?”
A felhık alatt „más van”;
rom, rom, rom és csak korom.
Eszeveszett tombolásban
az öröm elégett, hull a korom…
korom a házorom
a düledezı házsoron
– még a pólyán is korom.
Eltorzult nagy halom
az egyszemő fájdalom
– örök némasággal rokon –
fekete szivárvány íveli át,
öleli át: bekeretezi a korom.
Hiába zöldell a mezı!
Ha átsurransz a holtan meredezı
falakon, nyomodban mint komor komondor
friss sír könnyektıl meg sem száradt dombján,
sorakozó sírok sora nesztelen dongja,
hogy él a Győlölet, vaksötét tárnák mélyén dorombol
és rombol
– még nem volt elég a romból?
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konokul és megfontoltan rombol,
a korom hull, hull a korom
az olajág szénné égett lombja…
Hogy „elég volt!” nincs, aki kimondja?!
Míg átsuhansz a romokon
mint konokul izzó homokon,
a melletted bujkáló rokon sírokon
virág helyett
ott gubbaszt a korom, a korom.
Hogy lehet ez? … ki mondja ki: MÁR SOK!
Kiagyalt filmszörnyek ösztönében fogant
alaktalan és leírhatatlan látomások!
Hová lett az Ember, a szivárványagyú?
E mőzivatarban, mesterséges lázban
(a még meg sem rajzolt Európa-házban)
hol a megbocsájtás, hol a jóság?
A túlvilágot is megmérgezı: a Valóság!
E görcsbe merevedett tájban
szétfröcsög a vér, mégis aszály van,
szögesdrót befonta doboz: „rablak,”
riadt gyermekszem helyén
beomlott pinceablak.
Élni?
Golyók közt cikázó nappalokban
senyvedın véget nem érı estén,
mint bélféreg egy koldus altestén?
…gyiloktól hemzsegı győlöletes tóban
én is meghaltam Szarajevóban!
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Egy iraki katonához
Borostás arcodat
nem láthattam,
félig földbe fúrva,
mintha a friss esıtıl áztatott homok
hősítı nedvességét kívánta volna merevülı
ajkad
a közelítı halál forrósága ellen,
véred felitta az örökké szomjas sivatag.
Csak összezárt öklödet,
mely összegyőrt röplapot szorongatott
utolsó reményként
mint útlevelet
katonapokolból a megváltó paradicsomba.
Csak elmerevülı öklödet,
mely lehanyatlott a hozzád térdelı katona
kezében,
akit a testvériség nevében
neked
kellett volna megölnöd,
aki éppúgy félt a haláltól,
mint te,
aki éppúgy nem akart megölni téged,
mint te ıt,
aki talán ıszintén sajnálja,
hogy késın érkezett,
hogy már nincs módjában
rajtad segíteni.
Talán olvasni sem tudtál,
csak nézted a rajzot,
rajta két másfajta katonát
másfajta zászlóval
békésen kezet fogni.
Ezt lobogtattad,
mint más a fehér zászlót
életért esengve,
de az „ellenséged”
késın érkezett,
már nem állt módjában téged megmenteni.
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Látom
terepszínő ruhád meg feslett cipıdet,
melybe a Hatalom bújtatott,
melyben nemsokára eltakar a homok,
névtelenül, nyomtalanul.
A mérhetetlen olajvagyonból
neked
több nem jutott.
Hatalom, Hatalom, fekete Hatalom.
Kis Sztálinoknak nagyra nıtt árnya.
Megrázó halálod
emlékezni késztet.
Az ırült „mintakép”
ha tovább élt volna
csak egy évtizeddel
dús bajusza alatt
gyilkos mosolyával
remegı népekkel
így kockázott volna,
mint most idejétmúlt
véres hasonmása…
…így másznék ki én is
a rámparancsolt lyukból,
mint sebesült állat
nem a sivatagban,
Európa közepén
papírt lobogtatva
s azon imádkozva:
a „győlölt ellenség”
idıben elérjen,
míg szívemben a vér
végleg meg nem alvad.
Kit nem tartott hálójában a Hatalom,
Nem értheti, ne is olvassa e dalom.
1991., a háború utolsó napján
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Kıvé dermedt sikoly
Lantom sincs már
nem zenghetem
mi a „csodált”
e nemzeten.
Kivénhedt faj,
bús aggkorú
kit felnégyel
a háború.
Hol lomha volt,
néha merész
(felhık felett
ölyv egerész)
hol lázongón
tőrı barom
„kikötve” áll
az udvaron.
Dicsı múltnak
kormos üszke,
s nem tudja már
mire büszke,
folyton fájó
epés fanyar
intı gyásszal
a Don–kanyar,
odahaza
vagy külhonban
irtják nyíltan
s alattomban...
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Jég verte Európát, kattogott a bomba,
e szorongó, véres, nagy riadalomba’.
Bámult szemünk, hit nélkül megosztva,
falhoz lökve, s csıbıl nem szól az ítélet.
Ki százszor meghal, százszor újra éled.
„Miért? Hová? Hogyan?” – könyvtárnyi érvelés.
Bár fáj még a bırünkbe égetett verés.
minden harmatcseppben új remény, hogy „lesz még”.
S vonultak be tankok hátán az Új Eszmék!
És asztalokhoz „új” emberek ülnek
vád ne érjen – népek sorra mind „bedőltek”
s az „istenadta” „kévébe vagy halomba”
„önként” vonult be a taposómalomba,
hol magát kergeti, mindig legyen dolga,
eszébe ne jusson: saját földjén szolga.
Ha csörren a lánc, rá virágot rakat
„mosollyal letakart hazugság-kirakat”.
Hány cseppbıl nı, győlik, dagad az ár,
a tenger maga is ázott reklám-hínár.
Az összegyőlt, egybe győrt temérdek jajból
sikoly lett. Kiáltás: elég volt a bajból!
Mélyek mélyén élı ısállat a bálna,
végveszélyben ı is épp így kiabálna,
tere tág, át a roppant, parttalan vízen,
„értı” társainak sikolyával üzen.
Miért hallgat a világ e dermesztı sokkban?
A bálnákból kevés, emberekbıl sok van.
Mielıtt e pestis a zenitre hágott,
e sikoly ölte meg a nagy Hazugságot.
Kıbıl vésve mered ég felé – itt Tabán
dombra futó szelíd, nyugalmas oldalán.
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Egy gladiátor búcsúja
Szerelmem,
tudod, hogy ketrecbe zártak,
s mikor a rács elıtt elsuhantál,
csupán szemedbıl tudom, hogy szeretsz…
…de vér kell a csıcseléknek!
Szemeid holnap már hiába várnak.
Én harcra kiképzett – áldozati bolond
hol hısnek titulálnak,
hol arctalan cselédnek,
búcsúzom, ma délben vár a porond…
…mert vér kell a csıcseléknek
meg harc – céltalan, nem „fogért fogat”.
Pénz kell a nagysérvő heréknek!
Hogy nyerjen az, aki rám fogad.
Cirkusz az életért…
hol erre, hol arra billen a mérleg.
Nem látlak már! Csupán arra kérlek:
Fordulj el! Mutasd meg: nem vagy mai
vérgızben vigyorgó kéjelgı római.
Vér meg haláltusa kell a csıcseléknek!
Ne lásd a tócsát, mely mellembıl szivárog.
A gyıztes vasat tartó – vétlen,
áldozati bolond, éppoly szerencsétlen.
Éltem – mit neked szántam – elfoly, vár: az Árok.
Merevülı szemem búcsút int a légnek…
Vér meg haláltusa kell a csıcseléknek.
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Pohárköszöntı (Srebrenica)
Hozzátok szólnék híres diplomaták!
Porcelánmosolyú dróton függı babák,
szakállas csecsemıt ringató vén dadák,
mocsár sarában topogó tudós paták.
JOG-ról szólna a szó – ez jogos s emberi.
Magyarázza hát, ki tagadni nem meri.
A szöveg szigorú, szakmai, elemzı,
elıbb vajúdik a jogot lassan nemzı,
minden lépést fontolgat – s kivár a sakk:
melyik lenne jobb? emez vagy amaz... hacsak..
...Ne folytassuk! Bár ezek fontosak, mélyek...
az igazi „csúcs” jön – az esti ünnepélyek!
S csevegni kezdenek a máskor néma halak
és ujjak között megbúvó poharak
(melyen diszkréten villan drága nemes kı)
mint dáma belép – és körbejár a Pezsgı!
Egy pillanat – és buzog a sok telt pohár:
röpke köszöntıre, meg koccintásra vár.
A csönd rövid, kínos, nagy termet betöltı,
Az Ember nevében szóljon most a költı:
„Önök most csevegnek egymás babérjain,
Percre hunyják be szemük, tisztelt uraim...:
sereg férfi, fiú megnyugodva halad
Önök figyelmes, gondos oltalma alatt,
mert a hit, a bizalom mindig jólesı
...míg meg nem öli gyilkos puskacsı...
hétezer átlıtt koponya...és hol Kain?
Kérdezz! A feltárt sírok sáros árkain
...csontok... tisztára csak felhık könnye mossa!
Leltár: hétezer...és egynek sincs gyilkosa!
Rövid leszek, mert egyre kínosabb a Csend.
Az Emberben eltörött a Hit, meg a Rend!
Nem a szesz! Ne gondolják, hogy az részegít.
Ide hozatták a világ régészeit,
kiket kevésbé lényeges dolog gyötör:
agyag?...vagy homokkal telt meg a szemgödör?
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...helyén mi volt? Már nem. Helyettük felteszem:
Hová tőnt el a jövıbe bámuló szem?
Ártatlan áldozat, halálba üldözött
kerekre nyílt szeme: vajon mit tükrözött?
Nem borzolom tovább tisztes türelmüket
e perc végén... (de e perc is mily süket?)
Megsúgom:... buborékba bújtatott szemek
pezsgıbıl törnek elı – hogy kérdezzenek,
buborék, címtelen sok gyászos boríték
surranva tör fel, a felszín máris ég
halkan pattanva s nincs, se további számvetés,
néma panasz, csontüregbe bújt szenvedés...
Csendüljön a pohár! Messze még a reggel...
Vedeljék a pezsgıt! – de behunyt szemekkel.
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VIII.
Epék irodalomról és
művészetről

„Mondd, mit ér az igaz, szívből jövő dal ma?
Mikor társadalmunk – hernyók birodalma.”

3

4

Maródia
Tél van.
A légben ólmos köd lebeg.
Az ablak párkányára surranó,
nagymellő bámész verebek.
Kakaskodó prófétahad,
szívós, mint a bögöly.
Az üvegre koppant, azt hiszi,
hogy csıre acélpöröly,
hangjuk hörög, sivít,
cérnaszó vagy tompa:
ENGEDJETEK BE AZ IRODALOMBA!
Szegény had.
Ha tudná mennyi könyv szól arról
– nem kis halom –
vajon meleg kuckóban kuksol
az irodalom?
Vagy szeles tereken száguld?
Kopogjon csak, ha csıre van,
vésse át a tél jegét!
Ezt tıle ne vedd zokon!
De ne hagyja ott a bádogon
mésztejbe nyúló védjegyét!
Hogy reménytelen,
már rájött elébb
egy se kinti, se benti
közömbös veréb.
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Szomorú turmix
„hihetetlen nagyok”-ról
Mottó: inkább nem közlöm
Korotok vagy korod
lehet tán három X,
zagyva kor szülötte,
mint e zagyva turmix.
Zagyva korszak, ahol mindent lehet
vagy szabad,
Akad,
aki egyenlıségjelet ver
bármely két szó közé,
ha mer.
Ujjé!
Ez modern! Ilyen nem volt soha!
Fı, hogy nem tapad rá a moha.
Zagyva kor!
Egyesek az agy helyét
– nem bírják sziporkái hegyét –
lenyomják a nagy „háromszögbe”
– nem bermudai, nem titokzatos,
nem mindenható –
a köldök s a két térdkalács között
található.
Alkotómőhely,
melyhez nem kell ész,
sem kéz.
A Költészet? ... Manapság kiszikkadt mezı.
Vedd hát a nagy Értelmezı
szótárt, és apróra vágd
(géped nincs, hát magad rágd),
ha ihletre nem szomjas a szád,
nemcsak a zsebed üres: bukszád.
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Holnapra gondolva, nem a mára:
e turmixot fogyaszd vacsorára,
hogy itt-ott rímel?
nem árt,
tisztelıdben nem tesz kárt,
rövid sorok, de ritmus legyen.
A legfıbb ok, hogy: megjelenjen!
meg egy kis pénzmagot is
elljen.
Kit érdekel a massza!
Ebben nincsen semmi só.
Lenézett, „nyájas” olvasó!
Komor
gyomor –
görcsöktıl remegve
illın hason fekve
bámuld,
hogy a dacos cumlit rágó
„borostás szakáll”
a nagy égi bilin ülve
merengve mit kakál?
Ez lenne hát a balzsam,
a titkon várt gyógyír?
szárnyat bontó jó hír?
mennyi, mit még elbír
az olvasó?
S a Költészet?
„használat után”
eldobott papír?
Mert valaki ír?
GuggoLó
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Lócitromok
A játszótérrıl eltőnt a homok.
Nagy kár! Még jobban bosszant a dolog,
hiányát egyre inkább fájlalom:
a flaszterre hulló kupac-halom
eltőnt – elgurult (s nı mint a gomba),
egyenest a szépirodalomba.
Nincs Kép, szóvirágok helyett konok
sárgát virítanak a citromok.
Ki pötyögte, kinek? – (mi nem való)
Fogatlan zseni? Óvodás fa-ló?
Végtermék. Üres. Ezért ötletes?
Ne kérdd mért barna? Mért nem szögletes?
Vagy lényeg a citrom? – Veréb-ebéd!?
Öntsd szoborba citromgyártó gebéd!
„Hervadt, lúgos Gömböc” – durva ököl
minden sorban ott hever, tündököl.
Ezzel – felejtve Képet, színt, zenét,
bökd ki utolsó olvasód szemét.
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Posztmodern?
Ez – szenzáció-hegy!
„Pisti pisilni megy.”
Pisti errıl énekel,
mert pisilni mindig kell.
Olvasó, most ne aludj!
Mő témája ma – a Húgy!
Pompás! Pontszám a hetes!
Ez Testnedv! Természetes.
Ki szellemét ott akarja
keresni, hol kutya vakarja
farka tövén, két lába között...
Hogy ezen senki meg sem ütközött?
Csodálatos! – mondja Genf, Zürich vagy Bern:
Ez még érthetı, nem lehet posztmodern.
Örüljünk, nevessünk úgy,
hogy éljen a Testnedv, a Húgy!
Hát éljen, mint
minden rockot túlsüvöltı
nedvet gyártó Falfirka-költı.
(Ha nem lennék szemérmes,
csak szókimondó,
testnedv helyett
azt írnám: ondó.)
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A mővész világa
Epe, egyben a mővész ünnepe
Nem hosszú haj, különleges termet,
Apolló – kirıl álmodhat a lány,
...teje sem szirmokba győjtött permet,
nyakörvét nem kovácsolta magány.
Nem „árva” lélek ı, s nem társtalan
hegy felé futó erdı – egy – levele.
Szanaszét milliónyi társa van...
Ha megismered – gazdag vagy vele.
Magáért borong? Másokért nevet?
Nem bohóc!!! – ki bámészt szórakoztat
ripacsul bolondgombát etet...
Mellette mindenki virágozhat.
...ha örülni tud, akkor sem „kacag”,
Lárva pillanat mulat így – bohém,
mellén papírrózsa (ázott kacat)
mestermőve egy csillogó poén.
...„világa” milyen? Kopár köves karszt,
benn – cseppkıbe álmodott templomok...
lebegı könnycsepp szobrokat dagaszt
...tavak... mélybeveszı sikátorok...
İ – a múlt, beomlott barlang-tárna...
homályt előzı fáklyatartó kéz...
faragott kı... mégis mintha szállna...
ısi jel, mely a falról visszanéz...
ki eljut a dolgok lényegéhez.
Ma főszál... de ı lesz a... „majdani”...
Mit minden agy homályosan érez,
nyíltan csak – ı – tudja kimondani.
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A perverzió méltósága
(ez az „epe” – légylárváknak ízes pepe)
Kimúlt volna rég... szájamig ér a mocsok.
...kezembe jut egy könyv, méltóságról locsog,
a szerzı ismert, nagy rangú... vagy csak prütyüli.
A „mély-irodalom ízeit” – fütyüli,
mitıl undorral fordul félre a „normál”,
ízekre bontja-tépi a mélyirodalmár.
Láss csodát!!! Hogy mi az új, diadalmas út?
...egy házikó, hol meg-megáll a vasút,
hová a hascsikar őzi lopva a derék
utast, hol friss dombokra hull az ürülék...
Mivel nincs pénz, itt senki sem takarít.
Az „írást” magyarázó pap – mit keres itt?
Hogy lehet??? İ élvezi azt, amit kotor?
Lakoma! Isteni! – Számára ez a tor,
a bőz – illat... a teríték száz fogásból áll...
e helytıl messze tartja magát a bogár.
Kényszer piszkát még az eb is betakarja,
hogy ı más legyen – ízleli, harapja...
Ó, Költészet napja, miért vagy ma ily setét?!
...szürcsöli anyja váladék-vizeletét...
Lélek kékje!... Hol a végtelen, a tiszta?
...neki ez – végbélbıl kimászó giliszta...
...az olvasók? Kukkolók? – Szemtelen legyek...
mozogni látszanak az ürülékhegyek...
Az „újat” akaróknak semmi sem drága?
Övezze ıket e legyek méltósága!
Mire rémálmodban gondolni sem mertél:
ma már a bőzös légy különb az embernél.
Hol itt a méltóság??? Hogyan magyarázzam?
Vagy kiadós hasmenéssel koronázzam?
Befejezem, megtört... lekonyul a vállam:
ilyen könyvek árát fizeti az Állam?
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A napi irodalom torz tükre
Kik tőzközelben ügyesen ólálkodtak,
s leültek gyorsan – mereven trónolnak,
görcsösen maguk alá húzzák a széket
s „haver”-ról írnak (önmaguknak) – esszéket.
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Lakomára tartogatott „epe”
Ínyencmester
Csak azért, hogy leírva lássad,
szeretem néha a pikánsat,
csevegésbe is belefonom.
Lihegı hang – elhízott testtel
minap egy ismert ínyencmester
felhívott este telefonon.
„Olvastam e legújabb – vétkét?”
(könyvbe-sütött százféle étkét?)
„Nem, de rohanok és megveszem
(receptet olvasva éhezem)
ki annyi oldalt már kitöltött,
mondd: hogyan szereted a – költıt?
A szakács hallgat, s ez meglepett,
segítek, ha nem sért illemet.
„Nép meg nemzet, emberfajta – sok.
Mindent megesznek a farkasok,
de az Ínyenc – minden korban más,
fıtt húst nem eszi, ha nem tormás.
Fekete – se inge-kalapja
a zöld szöcskét élve bekapja,
van, ki fıtten eszi a rákot,
sült hangyát ropogtatva rágott,
de baját világgá üvöltıt
hogyan tálalnád fel a – költıt?
ha a szusz belıle kiszorult:
felesleges, féreg, „abszolút”!
Mester, mővészi fokon játszva
megnyúznád, beledugnád pácba?
Halnak füstölve? mint rizst, hántva?
Citrommal? Csonttalan – kirántva?
Béka-ártatlan – úgy tekintget,
sózva tálalnád mint heringet?
Hogyan? Hogyan? Ízek Atyja! Mondd!”
„Magam kezével, ebben semmi gond,
szívem szerint: hogy ne ártson,
tőz felett forgatnám – a nyárson!”
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Kérdıjelek
egy modern kiállítás képtelensége felett
(légtornász-bővészet?)
ALKOTÁS avagy mő? színes tarka-barka.
Csak sejted: Visna szeme? – vagy egér farka?
Mi ez? Töprengsz rajta s nem jössz rá évekig.
Azokat figyeld meg, akik ezt élvezik.
„Geometriát fess borotvahabra!”
Van merszed mondani: Ez esztelen blabla!?
Kritika csúcsa: a tetıntúli tetı!
„Érteni akarod ami nem érthetı?”
Mővileg tenyésztett – újító enyészet
lenne az elképesztıen nagy Mővészet?
Nincs tárgy – csupán eszköz – nincs mondanivaló!
– így bárkibıl válhat új Michelangelo,
ha túlteng benne az erı – a Képzelet:
„mert ez a mő – az, aminek TE képzeled.”
Elképzelt szobrok születnek, elképzelt kép.
Ne tedd fel a kérdést: vajon szerzıje ép?
Idegbeteg? Mitıl ennyire zavaros?
„Te rontod el a képet, te vagy az agybajos!”
Egy példát – ha agyadat szorítja a pánt –
egy fekete falra egy részeg elefánt
egyszer rátrombitál egy nagy vödör meszet.
E mővet magyarázni – több mint élvezet.
Bár nem érezni rajta elefánt szagát:
kiolvassák – a Teremtés hét korszakát!
Szádon ki ne csússzon: ez semmi, vagy nulla.
Rostájukon kihullsz – aki máris hulla!
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Tükörben
avagy író-olvasó találkozó
Nem túl gyakran, csak néhanapján
tükörbe néz – hátha túltett apján?
Babérral szórt fejdísz – hajkorona,
királyi – bár se földje, se hona.
Mindent elsöprı ez az öntudat,
szúró mosollyal – mit a kép mutat.
Irtó szókincs hatalmával bíró
önélvezı – Olvasó meg író.
A gúny – erı; így igaz, hatalmas,
penge a szem, vág; tenyere – talpas
lágy puha háj (sejtsd, feszül ülepe)
s nála még nem fakadt fel az Epe!
Rossz tintába mártogatja tollát,
mert tolla van! – De nincs: erkölcs-korlát.
„Bolhacsípés ellen – csak bolha-só!”
Képét bámulja – Író Olvasó.
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Könyvnapon 1998
Egy délelıtt a könyvnapon
sétál a bámész unalom
sátrak közt keresztül kasul
tunya közönnyel párosul.
Kit nem bágyasztott a hıség,
keres, válogat – a bıség
imponáló – Betőbazár!
(csalogatva karjába zár)
Gondom – itt – mégis szomorú,
zegzugos sátor-koszorú
– párkányán színes könyvhalom –
közepén árnyas nyugalom,
jelképes liget zöld karja
szobrát homályba takarja
itt, a Vörösmarty téren...
s íme felpezsdül a vérem!
Elég volt! Vettem az irányt,
megyek, mert emésztı hiányt
éreztem – mesterkélt az egész!
(megfullad a gondolat – merész –
a fel sem nyitott könyvlapon)
mővirág – bágyasztó napon.
Lappangón valami más itt.
Magányos az író – ásít:
hátha jön, ki olvas... s kivár...
Lehangoló ez, és sivár,
....futnék – (s hol érnék majd partot?)
fák zöldje mi visszatartott,
meg...
Van, kinek ez csak kínpad,
kis, alig tenyérnyi színpad,
hol beszéd suttog, szép, okos,
rekedten rikolt a dobos,
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mit magamnak se kívánok:
kezdık, s fogatlan titánok,
kopasz dúdolgat egy mesét,
ez szellızteti szennyesét,
vers? Próza? – szaval egy apacs,
alig nıtt ki állán pamacs,
s nyomban, hogy mővét kimondta,
kinyomta nevét a nyomda...
Eltőnt mindez. Semmivé lett!
A költészet újjá éledt.
Költészet – valóbbnál való,
ıslétünkbıl felbukkanó,
színpadra szökkent tánccsoport
magával ragadt, elsodort...
Elrévedek lányok táncán
– díszpoharak zsúfolt tálcán –
karjuk úszik, selymük lebben
– forgószél egy harmatcseppben –
fő – viharban hajladozva,
ıszenébıl kifodrozva,
összebújva – mikor baj van,
vállon övig érı hajban
keleten hímzett szalagok...
elvarázsolva hallgatok
itt az állvány oldalában
vérem pezsdül meg a lábam.
Lélek táncban mit felmutat
kecses illanó mozdulat,
évezred csiszolta beszéd
– hangtalan, sejted csak neszét –
e forró örvényben, lágyban
mennyi finoman szıtt vágy van...
táncol a tenyér, ujjbegyén
kikötsz, mint Ararát hegyén
Noé, s szólsz: itt a csúcs, Tetı,
mi szóban el nem érhetı.
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Táncolj, zenélj!
Írj, fess képet:
„mindig maradandón szépet”
s tisztelni fogsz minden népet,
ki ez úton tovább lépett.
...mosolygó szem, mandula dísz,
harmonikus, finom, precíz,
a sodrás gyorsuló fokán
(kivillanó nıi bokán)
költöm versem a tánc okán.
...színes páros lepkerajban
szalag repül hosszú hajban
csepp öröm – hisz annyi baj van...
Szíven csókolt tánccal Tajvan.
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Költım – vissza a füvek alá!
(Könyvnapok margójára 2000)
Nem mertünk élni, remegve, félve,
gondunk: Gondolat – maradjon félbe?
A bolond – elvész, ki hiszi: bátor.
Mő érdekében rejtsen Fősátor.
Szellıs, beázik, nem bazaltbarakk,
hol meghúzódnak félıs bogarak,
kik mindig szembeúsznak az árnak,
álmodnak, szınek, várnak és kivárnak.
Feszülhet rajtuk Herkules izma,
ott lóg felettük – eltipró Csizma.
Ma már nem élünk szörny-talpa alatt.
Búvó hatalma – érzed? – megmaradt.
Kik nem várnak híg-leveső bérre
kitódulnak a Költı terére...
Te ne légy ismét kétségbeesve:
a Csizma marad, – csak át van festve!
A vásár? vásár, csalóka, csaló,
nem segít rajtad – trójai faló!
Kétes hírük hadd hízzon kövérre.
Költım! Térj vissza – füvek tövére.
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Levél barátomhoz
Lapod, utolsó percben kapom:
„Várlak ismét – itt – a könyvnapon”.
Igaz bajtárs ma, kedves Barátom
oly kincs, túltesz az arany karáton;
„hamis” meg – gyom, romlott valahány.
Kétkedı mosoly, elfordulsz – s lehány.
Magát nagyító tükrében pózol.
...Hiányzol! Betegen bezárkózol?
Vagy legeled a betőt? ...ilyet én
nem tennék meg „kanárik szigetén.”
Nézd a tengert, élvezd önfeledten
– (kit itt homok szikkaszt) énhelyettem.
A térre nem megyek (ne verd dobra!)
hiába vár rám a Költı szobra.
Kérlelsz és érvelsz: „idıd – nagy vagyon”.
Nemcsak érzem, tudom: fogy, fogy nagyon.
Hány év vagy hónap?
Talán csak hetek?
Ha nem megyek, mondd: mit veszthetek?
A Pénz nem hordott soha tenyerén.
Magam kenyerén – egy szabad hellén
dacolva messze kerül el a siker.
Jól tudod te is, hogy ehhez mi kell!
Hatalom, érdek, meg pénz, oly erı,
mit nem gyız le az éles agyvelı.
Inkább a magány bárányfellegén,
mintsem árva asztalnál üljek én
szürke névtelen – kitömött bagoly
(ha nem „nyaltál be”, kell hogy meglakolj).
A „befutott” – meg leönti irhád,
igaz, a réten meglátva két birkát
errıl vaskos irkát telefirkált,
SMÖ-vé avatja szakszerő Reklám.
Ki támogatna – gúnyosan köp rám.
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Mondd, jó bajtársam: mit keressek itt?
Egy álruhás vén – Harun al Rasid?
Folyvást dohogó túlfőtött kazán?
Kolduljak? itt a szellem piacán?
Ne szólj! Tudom, ez téged is éget.
Sehol nem szenvedtem vereséget.
Vigaszod minderre ennyi csupán:
... „mindent megkapsz majd – halálod után!?”
A tücsök nem dalversenyre üget,
akkor is zeng, ha a világ – süket!
Újabb testamentum?
Milyen hamis, milyen görbe
a halódó – az „új” világ.
Te is tudod!... Én is tudom!
Zárod ajtód? – nem ott tör be
(álszent módján mindent kirág)
besompolyog a kulcslyukon.
Egyenes nyílt csak a halál.
...Nagy Csend felé futó batár...
ne tegyenek a gödörbe!
Nap szárítson csontkeménnyé,
marcangolják húsom – sasok,
(kóbor eborr ne szagoljon:)
Betőm porlad televénnyé...
Ma: hiénák a farkasok!
Gyásszal veréb udvaroljon?
Hamisság – felhı(t) karcoló...
...ismét bukott egy harcoló...
neve váljon költeménnyé...
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Mért fáj e dalom?
Oros László emlékkönyvébe
Nincsen könyv? Több mint főszál a mezın.
Ki nyúl utána mohón, éhezın???
Mag helyett könyvet ıröl a malom,
erdıalji avar – papír alom.
Kiábrándultság és közöny tenyész
mindenütt, mint nyirokban a penész,
butaság gyomlál, az ész bolondul.
Utcasarkon áll a Könyv és – koldul.
Ne kérj, ne faggass mért fáj e dalom:
Csipkerózsika – az irodalom.
Séta a sírok között
Mes dames...amigos... und liebe Herr’n
Bedöglött s kimúlt a – posztmodem!
Falka volt, fejükbe szállt a toll,
ki „új” – az hatalmat birtokol,
zászlós „én-tengellyel” hadonász.
Ma kifakult, elgörbült váz.
A nagy Semmit osztogatva foszt,
liheg: a Kort elöntı káoszt.
A Szépbıl – imádja a durvát,
köpetekbıl fıként a turhát.
Hang, a szó, csak számító fogás,
kell az „ısvadon” – a makogás!
Képzelt mámorból maradt pisit
dicsıítve vígan felvisít,
cél – ez: hogy minden új legyen.
(egy labdát forgatni ujjhegyen)
Zászlajuk? seprőre tőzött – rongy.
Igazat még véletlenül se mondj!
Kimúlt az utolsó: Mő-remek,
Magát az Olvasót ölte meg!
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2

IX.
Epék a közéletről

„Ígéret – elmélet, csak (utólag) maszlag,
maszlagból épülnek toronymagas kazlak.”

3

4

A nagy változás
A „Változás” nagy? – mit tudom is én!
Az „eszmében” kételkedık,
a kitartók, s hívık
csak néhányan ültek a misén.
Bejárat elıtt az uralkodó
osztály serege – az ólálkodó
– egymás közt kedélyesen sugdosott:
ki lehet az, ki félve beosont?
Ma? Sugdosókkal teltek a padok,
nem énekelnek – hangjuk „most” rekedt,
belılük lettek az igaz „hívık”,
az az egynéhány „régi” – kinnrekedt.
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Mindig idıszerő
Nagy halom újság – napi hírözön
nem mondhatom: nincs hozzá közöm).
Mohó szemem az örök nyugtalan
cikkekben keresgél unos-untalan
valami jót, e vesztébe rohanó
világról – hasztalan.
Mint a manó,
függöny alól kibukkan egy alak:
– Bácsi, hatvan éve nem láttalak! –
tanítóm voltál, szelíd, jó, de vén,
behívtak téged télvíz idején
pótolni a sok beteg fiatalt,
kit láz kapott el – örök viadalt
vívni... lurkókból meg több mint hatvan,
padlón ült, ki nem fért el a padban...
s Antal bácsi mesélt... „túl a hegyen...”
zsibongásban nem gyızte: „Csend legyen!”
Mesélt az öreg, kérlelt eleget;
az, ki itt keresi a meleget,
mert jó idıben tehenet vigyáz
– annak az ész hiába magyaráz.
Kölykök arcán szent vigyor az álca,
míg katedrán pihen a nádpálca.
Csendben van addig, míg rájön a gyerek
meddig tőrik – és jobban incseleg,
többet mer, mert rosszalkodni hagyják
... felállnak, szétmásznak, mint a hangyák.
Antal bácsi a birkózók között
csak állt sápadtan, meg sem ütközött,
hol érv nem hat, pálcához nincs erı,
vásott kölyök meg pálcatisztelı.
Újság, lapok, cikkek – a téma sok,
el-eldobom, majd újra olvasok:
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... „emberi jogok? ... Európa ... Nyugat?”
A hírek mögött látok egy lyukat,
melybıl kilép a nemrégi múltból
emléke, mint újraásott kútból:
szelíden szól a butaság ellen,
csakhogy elaggott, már tehetetlen,
gyızköd bölcsen, oktat ezer érvvel,
fenyeget is, de semmit sem ér el.
Jó szándéknak szava, tette véges,
inkább szomorú, mint nevetséges.
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Jé! Attilának évfordulóra
Keményen döf mint vasvilla
félredobott bús Attila
szól... színtisztán mint a harmat:
„...hogy ne legyünk német gyarmat.”
Porosz gyeplı helyett orosz?
Cukros zabla se olyan rossz.
Rajta Robot! Munkás-fajta!
...ország ürül... üres pajta...
Unió???.. Az Éden mása!
...tányérodon... krumplikása...
béred nézed?... csak a harmad...
Gyarmat vagyunk... ismét – gyarmat.
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Énekes „epe”
MESEOPERETT
Egy kép (vagy nép) – viselı
belépıje (szólóban, akár karban is
énekelhetı)
Míg nem nyúznak meg
elevenen,
Ha van mit... itt-ott
elemelem.
Ha felbukkan egy
tele verem,
csajkám rögtön jól
telemerem,
és fıúri az eledelem.
Ha bőzlik – hangom
felemelem.
Ha szavaznod kell,
gyere velem.
Fontos a havi
jövedelem!
(tánc)
lakjam bárhol, csak:
emeleten.
Míg szavalnak – én
heveredem,
elnyúlok a plüss
kereveten.
Ha szólni mersz, szád
beveretem.
Nincs lebukás, sem veszedelem
kártyáimat míg
kevergetem.
Ami biztos: a
jövedelem.
De szavazáskor
gyere velem!
(össztánc)
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Tanmese?
Kedvem borús, kínosan feszengı.
Kizökkent – keményen szól a csengı.
Ez hivatalos! ... Libabırös láz,
a villanyóra talán, vagy a gáz?
Integet, magyaráz egy szerelı,
aki kapunk mögül bukkan elı.
Tavaszi Nap ragyogóan derős,
a lugas alatt jólesik a hős.
Emberünk – nem kenyere a beszéd –
elámul, összecsapja a kezét:
„Hogy lehet? Hát ilyen is létezik?
Cicus meg kutya egy tálból eszik!”
Kér, mielıtt elhagyná a házat:
mi a titka? mi a magyarázat?
Titok nincs. A dolog természetes,
létünkben a béke örökletes.
Kit nem táplál, hergel – minden reggel
mindig újabb kitalált méreggel
a Rossz, annak félni nincsen oka,
annak más torkára nem fáj foga.
Bárhová nézel – inog a talaj,
dúsan zöldellhet fölötte a paraj.
Láp ez – vércsomós, felbuzog a jaj.
„Boldog sziget!” – vélnéd, kell, hogy kiszállj,
de vér – s gyilkosról súg tengernyi száj,
az ok – örökké újuló viszály.
Ne az okot – keresd a gyökeret!
Az ordító jaj-baj honnan ered?
Bíborpalástot ölt a kóklered.
Eszmék – (jelszavakkal teletőzdelt) –
rothadoznak; orrfacsaró bőz lett,
hol feltőnt a Pénz – s anyja, az üzlet.
Hiába mutatod: nem gyöngy – ez vér!
Egymást öldöklik a királyi mézér’.
Főszálként terem az új vezér,
s lihegnek egymásra orosz puszit.
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Nagy üzlet ez!!! Jól jár, aki uszít,
ölébe hull egy gyár, bank, nagy vagyon.
Kit őznek el? Vagy vernek agyon
érte? Ez nem kell hogy érdekeljen,
csak a csorda Róla énekeljen.
Győjtsd a mérgeskígyó-tojásokat,
lopj bele minden fészekbe sokat,
rájuk galambot, húsvéti nyuszit!
Nagy Üzlet ez!!! ... Mondom, aki uszít,
tudós, bankár lehet, vagy miniszter,
övé lesz a raktár tele liszttel,
és kik mérgezett magokat vetnek,
titokban megteszik nagykövetnek.
Ordíts velük – tücsköt, kurvát, buzit!
Ez üzlet most, jól jár, aki uszít.
Hány nép veszik el így ártatlanul.
Csorda csorda marad, és nem tanul.
Ó, ti földberagadt népek!
Mikor lesztek elmeépek?
Az uszítót dugni kalodába,
hogy kilógjon nyelve, keze, lába?
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Jóléti „Állom”
Csak dünnyögök, el nem kiabálom:
de jól esne egy jóléti „állom”!
Ha felkarolna és lenne munka
a jó „bácsi” s nem hagyna magunkra.
Hogy mi üdvös, hasznos – most –
énnekem?
Meggyızne víg pacsirta-énekem?
Gyümölcsíző nagy kosár – nyugalom,
mi emberekhez köt – a bizalom!
Munkálkodó, kinek barátja sok...
ne legyünk a „konc” miatt – farkasok!
Ne hergeljen minket bármilyen párt,
ezzel emberi mivoltunknak árt.
Ne... mint a kalász, aszályban besült:
pontos munkámért legyek „megbecsült”!
Korlátkötél ne vágjon a húsba,
teremtı kedvem ne kösse gúzsba!
Akkor majd jókedvőn konstatálom:
jöjjön a jólét, többé nem álom:
Errıl kell, papolnunk, ne csak rólam.
Mind ezt ígéri! Elkopott szólam.
A nép várná: az „állom” megellik!
Csak a fı „valós melót” rühellik.
Lehet-e jólét csupán adomány?
Tagsággal járó hőbér-hozomány?
Az asztalnál egyenlısdi – volt már.
ostyát mindenkinek oszt az oltár.
Sok azt véli: ki-ki termetére
kell szabni azt – mi a munka – bére.
Nemdolgozókból van rengeteg,
van ki okkal, ki okosan beteg,
kinek a munka – törött kapanyél,
ugyanazt kapja ki – ha tud – henyél?
Napozó eb unalmában bolhász,
várná: ebólon lógjon a kolbász.
Lop s elhiszi – neki van igaza:
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„Tiéd a Gyár – hát elviszi haza.
Izgat, sztrájkol, ha ráveszik – lincsel...
megy... ajtódról leszerelt kilinccsel...
ÉRTELMES MUNKA – jövı talpköve,
s nem szorít majd nadrágod öve.
Ehhez kevés: emelik a béred.
Az „állom” – állom – akta-ígéret.
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Az új unióról
I.
Hurrá! – kiáltsd, hogy „élni jó!”
(ismét bıvül az Unió)
Ez más! – mint a volt – a szovjet,
(abból foszladozó rojt lett)
Közös Érdek! Nagy Ideák!
(meg kell tanulnod, kisdiák)
„Csúcs!” – hová fel kell másznia,
(segít a diplomácia)
„Szimfónia!” – s nem kis etőd.
(jaj! – ha nem érted a betőt)
Szemed csak a Képre mered.
(kép – szép, de nem ismerheted)
Címlapon friss a festett Nı.
(álmodban bukkanjon elı)
„égjen a Vágy – és elhiszed.
(papír – ha ágyadba viszed)
Gyötörne forradalmi láz?
(tiéd a fényes Áruház)
Közös, éjfélig nyitva áll.
(sétálsz, bámulhatsz, ingyen bál)
Ha szégyen néha rád ragad...
(árut nézd! – ne az árakat)
Vehetsz is – link tömeg gyanánt...
(„olcsó” babot, „érett” banánt)
...éned magasba tör – ível
(hazatértél – két kiflivel).
Falakról rád mosolyog:
(mily fontos az – Emberi Jog!)
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Színház?
„All the world’s a stage”
Shakespeare: As You Like It
Ez a beteg világ még színháznak is rossz!
A „Kín”-színpadán szereplıkrıl nem is beszélek.
...sziporkával festik a kilyukadt eget:
„ámulásra” bírni a bámész tömeget!
Kiben rég oszlásnak indult a lélek,
csodálni kész – ha tüllruhába bújt a Kosz.
Szép nık! Hıs fiak! ...csak hitvány szereplık – mind.
Rablók és királyok! Vagy királyi rablók,
ruhát váltanak – ha szerepük kívánja,
percenként, ahogy az alkalom kívánja.
Mezük alatt mik? ...a nép fájára nıtt taplók!
...ébred a Vihar! Ki látja? – Ujjával int.
A CSİD! – Még meg sem fogalmaztam dalom,
meglegyintette a világ arcát,
a Hivatal megszeppent: „Vajh mi okozta?”.
A harácsolt pénz egy részét elkobozta,
titok alatt tervezi rettentı sarcát:
megrendül, meginog majd minden hatalom.
Kasszandraként Trójából a sír felé futok,
mert szörnyő lesz az ébredés... azon reggel,
mikor lábra kel a régóta tudott hír:
„elégtek az eszmék”... a Pénz csak üres papír.
...ha látod, hogy születnek – bısz tengerekkel
ringatott – bölcsıkbıl az újabb tájfunok...
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A kellékes
..és elindult, hogy zöld sörényével vágtába kezdjen
az újjáéledt Élet, kötıfékek nélkül szabadon,
szemérmes kék ingébe bújik az ég
a Fény elıl, mely változatlanul vonul örök országútján,
arcot simogató mosolya édes...
Vénülı Föld, ereidbe visszatért az erı, a diadalmas vér
ünnep után kiált, füzérekkel lelkendezve: Boldog Május!
menekülı hónapok ifjú királya!
S bimbókat ölelget a természet idıtlen vágya-bája
a Kezdet óta pezseg, virágot szeretne bontani...
mióta megjelent a mozdulat, virul az ıs-szülı, a Mája
álomba kényszerített lét bizsergı szimfóniája,
pincék ırizték penészes hangjegyekben...
zenészek elıtt végre kinyitva áll a kottatartón,
most vonók figyelnek csendben... készenlétben... hosszantartón...
Kongat az óra, az ünnep kopogtat az ajtón.
...míg szívek csúcsán, ott legbelül, nyílik a kokárda,
parancsszó nélkül ujjong, de menetelni rest...
Bajban van az átöröklött uralkodó öreg-Ifjú Gárda.
Emészti a Gond, az éppen ügyeletes szervezıt – kellékest.
Magabiztos mosolyuk mögül kivillan az ijesztı csont,
(nem azért mintha veszni látnák a hont!) – a megtermett diót
maguk számára leverni – megtartani
mindenáron a „pozíciót”!
…visszacsalogatni, hogy lehetne – a terekre visszavinni:
a maszlagon nıtt, nagy „Körmenettıl” megcsömörlött népet...
újabb meséket kitalálni, ingyen mézes-lépet...
a dolgozni akarók keresik a Pénzt, már nem tudnak „hinni”.
...eltőnt a vörös zászlódíszben menetelı mezı
kizsarolt jókedve, katonás munkásdal, vidámság is kötelezı,
megfigyel akár a jelenléti ív:
„A Nyugat torz példa, rothadó – negatív!”
Kényszer kellékes lomtárában búsan válogat:
ázott papír... vászon-foszlány – vezérek, képek, arcok..
kiket már le se köpnek...nagy Maók, Kis Sztálinok...
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(szegények kenyerére kente mind az uszító osztályharcot)
Százezrek vitték kedvtelen... tudták, sejtették: a rettentı gépezet inog.
Helyettük harsogott a munkásinduló.
Új képmás, ártatlan, nagyot tenne most!
Átkutatták tővé tették a tárt...s találtak
régi képen egy álmos képő kisdobost.
Ez kell!!!
Felnagyítani! ...mondjuk másfél emeletre...
(és Nyugat felé bámuljon, ne Keletre).
A Tıke nyelvén tud beszélni, a mosolya is bíztató.
Nagy elınye – kevésbé szirupos, fanyar,
szemfoga is szép, látható, nem agyar.
Elegáns, nem kell változtatni külsején.
A nagyság mindig hatott az emberekre,
ha a nép oly bamba...s kitódulna újból az utcákra, terekre...!?
Vékony lemezbıl vágjátok ki!...Felállítjuk Május Elsején!
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Kamuflázs
Nem érted, mi a kamuflázs?
Szemed nyitom, hogy – magad – láss:
a sok kínálat közül egyet: vaskos példát!
A VALÓ-val vesd össze, gondolkozz, éld át!
A nagy hazugságok közül... mondjuk a – „kommün”...
Mint eszme, ragyogó, gyönyörő, s nem bőn.
Sokakat kábított el – igaz, megható,
a baj az: a földön meg nem valósítható.
Színesre festik, róla szól a kép, metszet,
– de ki látott milliárdnyi „Szent Ferencet”?!
Ha akad robotoló (bolond)... és ingyen,
hamar kiábrándul, nemhogy ebben higgyen,
mikor önkéntes robotjából – ha látja:
mily vígan élhet „nem dolgozó barátja”.
Munkátlan tömegek, szolgák meg cselédek
számára megváltó ígéret – csalétek.
Ez ingerli apró halak éhes torkát,
hogy ravasz halásznak bekapja a horgát.
Ígéret – elmélet, csak (utólag) maszlag,
maszlagból épülnek toronymagas kazlak.
Ha pedzed, hogy ebben már mások sem hisznek,
megsúgja a Párt: tartsd a szád – mert elvisznek,
s nem vitrinbe dugnak „bájos szobadísznek”!
Bontogatják a sok telepingált vásznat,
...rájöttél már?... Mindez csak – látszat.
Annyi sok ázott, kopott hazugság mellett,
hogy hangosan kimondhasd – ötven év kellett?!
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Vörös szegfőcsokor
Állambácsi sírján
Akkor még ifjú s délceg volt az Állam,
– oly rég, még alig pelyhedzett szakállam –
Tapsvihar fogadta mindenütt – parancsra!
...Bácsi lett, ruhája feslett, megkopott.
Ma, kik mondják: nincs pénzük narancsra,
nem hiszik el, hogy mindenkit meglopott.
Kik nem adtak mást – csak „üres szöveget”,
maguk lopták meg – a „jóságos öreget”,
(szidták is, ha nem loptak eleget.)
Így hát kimúlt a bácsi – nincs alkalom.
Nem ıröl senkinek az ingyen malom.
Tokásra, degeszre híztak a zsírján,
most – vörös szegfőkkel nosztalgiáznak
jó Állambácsi szertefoszlott sírján.
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Egység???
Szétszóródva, mint a birkák
eddig – csoda, hogy kibírták.
Sors kutyái már csaholnak:
„Össze, össze! Nem lesz Holnap!”
Tökély a kör, mint a körzı
körénk rajzol, nyájmegırzı!
Birkaész így (tejnek föle):
„Minden juhnak legyen köre!”
A „nagy” Körbıl így lesz ikra,
béklyót rak a lábaikra.
Mi legyen a „mértékegység?”
A megváltó magyar „egység!”
Kör kellene? – akkor „zöngés.”
S elıbúj az alapönzés.
Egység vajon mit is takar?
„Én szeretném – ı nem akar,
(párti széke leomlana)
nem én – ı ha lemondana.”
Az önzésnek mi az ára?
„Megy a búza más malmára.”
Kis pártocskák, kis vasgolyók,
koccanva így szertefolyók,
(se nem kalász, se nem turul)
rakd halomba – szertegurul.
Önzı kicsi kosok, kergék,
szirtre szökı kecskezergék,
egymás fején áttaposva
jutnátok föl a magosba?
– A jó szándék… dicsértessék –
hogyan lesz így magyar egység???
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Igyekezet az Unió paradicsomába
Mi szépet s jót álmodott az elme!
S valóra váltását vették tervbe,
kis népek célja arra irányul:
a gonddal ápolt veteményeskertbe,
mit mások keze értın vetett be,
beássa magát a falánk nyúl.
Ilyesmi is létezik?
Elszellenti magát egy lusta Nyúl...
„Mily szózat!!! A nagy kozmosz dallama...”
A krumplin élı had... imát hallana...
és térdre hullva menten elájul...
Hazugságban élni...
epe,
melybıl kilóg a valóság ülepe
Lyukas a tetıd, pusztul a kerted.
Hajtsd meg a fejed, kár, hogy felemelted.
Úgy hazudj mintha – az – igaz lenne,
s minden emberi faj hinne benne.
A szomorú valóról semmit se mondj,
elavult, ósdi már, akár a konty.
Hiszékeny légy! Gyógyít az öncsalás!
Sok sebre jó a kígyómarás.
Borús Múlt. Fuj! – A jövı megihlet.
Nézz meg egy „cuki” hollywoodi filmet!
Meg se rezzenj, ha eltalál egy nyíl!
A reklám üdvözít! ...és a Nagy Nihil.
Hazugságban élni – csudi jó!!!
...míg le nem lassul a Földgolyó.
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Házacska
(gyengébbek kedvéért „hajzl”)
Mondd – hogy túllégy a hascsikaráson –
leszálltál-e a nyár égetı delén
névtelen vidéki állomáson,
túl Európa keleti felén?
Kerested-e a parányi helyiséget,
hol kupacot bőzös papír temet,
e hely gyorsan megkönnyebbít téged,
orrodat sérti, nem az illemet,
légben mámoros légyraj repül
(csodát rebegsz, csikarásod elül).
Köpsz rá, s elkopsz, többé nem ismered.
Neve finom szemérembıl ered,
így – „házacskának” mondják németül.
A „Ház” ennek ellenében magas,
márványkomoly – ez a Gondok Háza!
Homlokán büszkesége: pléhkakas,
száz bölcs vár – hogy a Bolhát kirázza,
megoldjon valamit a nép baján.
Egy ál-„vén” törvényt betőre betőz,
mint rontó javas, mosolygó, kaján.
Képernyın keresztül árad a bőz,
látni: lebeg a bőzös papír,
– fület sért, émelyít, orrfacsaró –
mire képes sok tébolyult fakír.
Tovább nem jutnak – „a másik csaló.”
Üres beszéd, bántón zagyva, csacska.
A világ már nem! A nép még bedıl.
A Tisztelt Ház nem más, csak – „házacska”
s ezt maguk ordibálják – németül.
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Egy diktátor kutyaszánon
Csaholjatok, vonítsatok!
Kutyuskáim! Közös érdek!
Elhúzódni, juhászkodni
népellenes bőnös vétek!
Csaholjatok, vonítsatok,
csak a szánom röpítsétek.
Húzzátok csak! Feszüljetek!
Jutalmatok: csontok halma.
Húzzad! Szemed hadd kopogjon,
aki éhes – az most falna.
Ha szánkóm gyız, ez – higgyétek
lesz a kutyák diadalma.
Hulljon a hó! Lógó nyelvvel
vért köphettek, azt se bánom
legkitartóbb közületek
csizmám nyalja kutyabálon,
vonítsatok fel az égre:
legyen elsı az én szánom.
Célba érek – ez nem vitás –
„beteljesül régi álmom”
értem vérzı híveimnek
hosszantartó kutyabálon
lakomáról – a csontokat
ablakon át kidobálom.
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Egy diszkoszvetıhöz
arany helyett olimpiai epe
Az Eszme dicsı, a játék nemes,
a nézı tombol, küzdelem heves,
legyızöttnek nem szégyen a bére.
Játék! Nem megy halálra se vérre.
Igaz díj: a diadal öröme
s velejár az ünneplés özöne.
Lelkesedtem, de sérült tudatom
sokakban ott lappang az alattom,
a törpéknél fellelhetı ármány
mindenütt felbukkanó „csinálmány”.
Mert ez – viccnek is csak áprilisi:
a dobáshoz nem volt elég – pisi!
Ha eddig hittél, jobb ha nem hiszel!
Nemcsak engem... szégyen pírja éget,
több az, ki elejt egy szivarvéget,
de – bajnoknál – százszor többet vizel?
(A pindaroszi óda epévé keseredett.
2004. aug 25.)
A szakma értekezlete
Összehívtak minden barátot s rokont,
köztük néhány fürj, egy gólya meg egy vércse...
mind, mind mondta a magáét, úgy szónokolt,
oly fennkölten, nehogy a másik – megértse!
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Ökröknek az Ökörkörbe
Mióta jár ökör-körbe?
amióta szarva görbe,
meg ha iszik – nincs letörve
vígan bámul a tükörbe.
Kifelé az Ökörkörbıl
csöbörbe jut a csöbörbıl,
kinn az utcán újra bömböl:
nyakán a lánc nincsen bırbıl,
nappal lót-fut, éjjel körmöl,
elege van már a sörbıl,
féldecit azt ritkán szörpöl,
vedelné hát telt vödörbıl...
Addig járva körbe-körbe
belebotlik új ökörbe,
vele együtt fújsz hörögve
s kör bezárul – már örökre.
Jövıbe nézı szemmel fogalmazva
Egyszer majd... a hízásnak indult törpe
szaval Nektek, „összefércelt államok”.
Aki csak „úgy”... készen került a körbe...
S hallgattok mind! (Karámba zárt állatok?!)
Egy alig kamaszodó állam fia
rég kimúlt eszmékkel közétek tör be...
...és kioktat: „mi a demokrácia?”
...„Ki az ellenség? ...fasiszta? ...barbár?
...JÖVİ? ...homályos! ...errıl szót se ejthet.
Ennek ellenében áll a fényes MÚLT.
Ha nincs... magának rajzol történelmet.
(meg kell keresni a pénzt – ha elgurult)
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Nagy Csönd után
Vörös erdı a Gyızelmet lengedezte,
indiántáncot lejt a nép – hogy jött a hír,
a legnagyobb öröm: az ellenfél veszte.
A sok arcról boldogan ömlik le a zsír!
...ország, „igen – igen”... szól lent és odafönt...
csak a vén „epés” titokban kacarássza:
mit jelent a kijózanítóan nagy Csönd?
Diadalordítás: hogy – „üres a kassza!”
elmaradt – nem az ellenfelet terheli,
(hibáiról a szovjet mindig hallgatott).
A jólét pénzét már elıre elnyeli.
Kétkedın vár – ki hitt – egy kétes holnapot.
Késın jössz rá (bár sejted): itt nem Vár–Buda
irányít. Istenem! újra gyarmat-perem
vagyunk, kedvére rángat a Pénz – valuta.
Vak, ki nem látja: újabb láncokat terem.
Ki ad számot arról mily szomorú vagyok!
Ötven év után? – ismét vörös az utca,
„szeretett vezérünk” helyett már más gagyog
elkoptatott szavakat: munkához jutsz ma!
meg „igazság” vagy jólét – életszínvonal...
De nem volt „munkásparadicsom”, és Béke,
ígéretbe szıtt némi nemzeti fonal.
Fényes jövırıl harsog az ünneplı gége.
Szörnyő! a háttérben még tankok se voltak!
Szavak, szavak – s a hatalom ölükbe hullt.
Kik ezt megszenvedték, azok már mind – holtak.
Nyomorult lesz, ki a múltból nem tanult!
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Apokalipszis
Bárhová nézel, mindenütt... inog...
Gombamód nınek kis Sztálinok...
A VÉG felé fordul az idı-kerék,
Ami öröknek látszott... – csak buborék!
Teremtı szellem... bambán kóvályog.
Gránitoszlop... ma elázott vályog.
Nem tart egybe, mi hamis – szétfolyó.
Új vízözön vár rád, vén Földgolyó!
Nagy szavak alatt: remegı térdek...
A méregnél pusztítóbb: az önös érdek.
Pernye lett a nagy Eszmékbıl – mára,
Korcs majomhad – mássz vissza a fára!
(Nyomod szétrágja... hordja... kitúrja
Egy új hangyafaj... és elkezdi – újra?)
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X.
Természet

„...s én mégis konokul hiszek a Kertben…”
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Végtelen hóesésben
Nagy pelyhek halk zenéje..
és átkarol a magány,
szíved érzi – mily mesés,
fehérség mély rejtélye?
...s szeretıd lesz a Hó-leány
míg befon a hóesés...
Nesz, édes súly a vállon.
Korona lesz a sapkád!
(sóvár kezével szed-e
arany almát az Álom?)
Ezüst nyakláncot rak rád
hópihék – költészete!
Alakját veszti a Bőn..
mi rút volt – most már fehér,
...s tıled túl messze az Ég!
Fájó „én”-ed tovatőn,
s kit, ha csendesen hazatér,
átölel – a mindenség...
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Tavasz a télben
Nézem a havat... vén kótyagos lakos:
itt tócsába fúl, ott bokáig érı.
Kitartó a Tél, egy kidobott kérı
lerázhatatlan, újból erıszakos
kopog, tombol, dühösen fenyeget.
Álmába-fagyott friss ibolyacsokrot
keresne szemed, míg csepeg az orrod,
talpad alá simít csúszkáló jeget...
Tavasz? Hol? ...zöldnek, virágnak hódoló?
Friss gyümölcsök helyett apró jégcsapok?
Nem érzed? valaki durván becsapott?
Májusban is elkel majd a hótoló?
Hóvirághoz
Durva Tél fagycsizmája még keményen tapos,
az árkokban makacsul menekül a hó,
vidoran vadássza az ifjú tőzgolyó,
a Nap. De mohó szívünk konokul jégcsapos.
Hogy szőkölt, tombolt rablómód – reszkettek a fák –
százezer bimbó gyáva gyilkosa, a fagy,
sután sajog a föld, mint fájó fáradt agy,
sóhajából született e szende kis virág.
Holt avar közt szerényen harangoz: Higgyetek!
A Tavasz csak késik, új hısökre vár
tömjénárral, borral, szirommal csüggeteg!
Ki gondol rá, ha rózsákkal lángol majd a nyár,
míg meszes veremben nyugszom szétroncsoltan,
hogy a nagy Tavasznak hóvirága voltam?
1950. március
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Májusi reggel
Óda – helyett
Búcsúzó éj könnyét görgeti a Hajnal,
hátrál elıle vert kutyaként a sötét
földhöz lapulva messzi bokrok alá.
Álom-anya ébresztı csókot lehel
az ernyedt, fényre vágyó levelekre.
Mennie kell! – kötözi batyuját a Csend.
Élet zászlaját lengeti lágy fuvalom
fák csúcsán s a születı Nap felé fordul,
még a megrokkant törzs is kihúzza magát.
Édes reménység tündérei szálldosnak
szerteszét... sziromról sziromra, zárakat
oldanak: legszínesebb nászruha-tárat,
Mája istennı fohászát duruzsolva:
A fény elsı jelére: „Nyíljatok!”
Csak a főcsomó, súlyos gondban elázott,
leverten ragaszkodik, tapad a földhöz,
küzdelmes éj harmatát cseppekbe győjti
(álmatlan agyak kínzó verítéke – ez?)
végtelen tőnıdés – céltalan kérdésen:
Mért szívdobogtatón nagyszerő – a Kezdet?
Minden küzdelem vége – mért gyászos bukás?
A főszál bölcs, hamar gyökerére szívja
s dús szınyeget terít az érkezı elé...
e „díszszemlén” vigyázzban vár a Természet
rózsás ruhában jelentse magát a Nap.
İrt álló méh jelez: fend újra a szárnyad!
Fuss, mint éhes juhok zöldellı domb felé,
andalító orgona illata: – lebegj,
ne kérdezz, hogy jövıre itt leszek-e még?
Ó, Májusi Reggel! – szívek zsolozsmája,
bimbóban ébredı Szerelem – csodaszép.
Csodaszép!
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Akácsirató
Tőnt korom akácvirág – illata...!
Úgy toppan be hozzám: nem várt Vendég,
visszanézve (mert be sem engedték),
a hulló Csend balzsamos harmata,
mit ingyen kínál – csak – egy-két este,
a tündöklı májust főszerezte,
mézajkú fürtfüzér garmada...
Éden ízét hozó illat-posta,
álompéppel tölti meg a tüdıt,
árva sétálót, ablakban ülıt...
vihar jött... s virágát ronggyá mosta.
Eltépve a méh-csókolta ajka,
szőzi fehéret utánzó habot
menyasszony fátyla szebbet nem kapott,
róla dalolt az altató dajka...
Levelei – a kitartó hőség,
utánozzák a parányi pálmát,
Illat idézi mindazok álmát,
kit éterig emel – Egyszerőség.
Romboló kor, modern, nézd mit mível!
Gyermekkori társunk – elzavarta,
maradt volna? Kivágta a balta.
Illatáért sírok összetört szívvel.
Tüdıd – szentek illatában úszva
ízében oldott örök Pillanat –
csontod rostjába épül, megmarad.
Tudod, hogy „volt” ...tőnt, el sem búcsúzva...
Marad a csillogó üres felszín!
Bambaság képére mázolt buli.
Elég az izzadtszagú pacsuli
még annál is kedvesebb a – benzin!
Akác megbántva, „holt lelkek ıre”
kiszorult – elhagyott temetıkbe!
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Szüret után
Életünk bús ıszi évszakát
gondjával csipkézi a rozsda,
must magját szőri már a rosta...
Most kell, végre... ha bevallanád:
nem várod az örök éjszakát,
mely alkony mögül leselkedik...
Élni!!! ...az utolsó szılıszemig,
eléred hited cél-szalagát:
...hogy jön,...szíved terén ballag át
est bíborát fénylı városon,
mit se sejtve ringón átoson,
mint ki elhint táncos balladát...?
Nem! Nem hozza tálcán önmagát!
Lankadó szívem fölé hajol...
kürtök zengik...mélybıl...valahol:
a Vágy diadalmas dallamát!
Csak egyetlen egyszer – hallanád!
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Himnusz a kerthez
Hajt a kertem, ısi földem,
parasztvérbıl örököltem.
„Metszeni kell száraz ágat!”,
mint a bábut dróton rángat,
percet sem pihenhet az agy:
„Siess, kiengedett a fagy...”
... kezdıdik a földindulás,
magot szerezz, készülj... és áss!
„Rajta Robot!”... s nem ér véget,
öntözz... hulljon verítéked...
Ez örökös munkakörön
félve kérded: mi az öröm?
„virágodat – magad – nézed”
benned is él a Természet.
Kozmosznak vagy pici pontja
(titkát engedd, hogy elmondja)
„Lét” – Tejúton túlról ered,
İ rángat – van célja veled.
Ha mámorban égsz a bortól:
„harmatból vagy – s meteorból”
Ostorral őz, hajt a kertem,
ı diktál, hogy mit kell tennem
Ostora: „jön – siess – a Tél,
Számonkéri – mit termeltél?”
„Csak robot? – Éhbér? – Semmi plusz?”
Megérted, ha majd – megvakulsz!
Ha látsz még: megérzed részben
napszámos voltál a Teremtésben.
Kert! – Nincs kire majd ráhagyom.
Meghalni? – nem enged a Gyom.
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...S én mégis hiszek a KERT-ben
(bár ma ez is értelmetlen)
Tudatunk legmélyén rejtızı csoda:
Éden! Természet nyújtotta mese-kert.
A múltban, ha volt költı – errıl énekelt.
Ismerd be titokban: némán vágysz oda.
Földön lakó, földet túró, gondos, bölcs
ember sejtett vagy öntudatos tette:
hogy termıvé tegye (vagy teremtette)
...hol rózsakapuk fölé csüng a gyümölcs...
Illat-ózon, veríték – harmónia!
– ha a kozmosz ritmusára jár a szíved...
(s nem a „rontást” zengi visszacsengı rímed).
Derekadnak a föld felé kell hajolnia!!!
A kezdet óta vagy mővelı – így – kertész.
A virágot, szılıt... – mert ez örök érték –
már az ókorban oszlopokra vésték...
Ki nem érti – mákonnyal vert-kevert ész!!!
Ha volt ısanyánk, egy ködbıl szıtt Éva,
ki választhatott, sok közül – az almát –,
elindítva a munka örök malmát...
ısünk e frigyben tette magáévá
a „földet” – s e frigy: magasztos mővelet...
ki sárból színt, mézes ízeket alkot,
mit gazdag asztalodra szór a markod,
égi dalt dúdolsz – ha kerted mőveled!
A munka jelképe – volt – a nyüzsgı hangya.
E torzult világban kár károgni azon:
„Minek a Kert (divat???), ha nincsen haszon?”
A jólét tunyán elhízott varangya
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a ma embere. Halódnak a kertek.
E pestissel terjedı, széles körben
példáját látom a tétlen ökörben...
A munkás öregek lassan elmennek...
A KERT-et (mely nem csak élelmet hozott)
az ifjúság... mint légyre váró béka,
semmittévı lesz, s torzult ivadéka
megfojtja a Gyom fölé kúszó bozót.
...s én mégis konokul hiszek a Kertben,
egy megbízható, öröklött szabályban:
mőveld a földet esıben, aszályban,
...hol tétlenül soha nem hevertem.
Vigasztal, ha nyelvén értesz – barátod.
Keményen követel, meg is jutalmaz,
lustát, henyélıt bogánccsal felszarvaz.
Boldog lehetsz, ha ott ér el halálod.
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2

XI.
Ünnepek

„Gyertya – tudjuk – lángja véges,
ellobban majd bármily ékes.”

3

4

Elıre
Egy lelkendezı keresztelıre (K. Péterkének)
A reménynek édes súlya van,
anyának e gyümölcs nem teher,
lemond divatról, külvilágról,
féltett titkát nem takarja el...
mintázza szelíd mosolyával
s magánya magjának énekel,
(s bársony vonja be a falakat...)
Család büszke, az apa hiú,
kaput nyit, mert kincs áll a házhoz,
öröme kettıs: utód – fiú!
...ha máját irigy kór emészti,
sunyi, ki nyájas-lelkes – az barát.
Dédmamák húsvéti tojásra
festik a jövı „kék madarát.”
Napsugár táncol a függönyön,
vackába hátrál – vonul vissza
a bilincset kínáló Közöny.
Mert minden tárgynak fény a lelke,
örvendezz ház! – vigasság berke:
elindul útján új emberke
Péterke névvel a homlokán
szépapái rögös nyomdokán...
Ma még mocskos háborúk füstje
mázolja a mindig kék eget...
...egyszer... majd izmosodó kezed
jámbor játéksárkányt ereget,
...előzi-e a savas felleget?
Megkövesülnek-e a bús ködök
felettünk? – (mit nyájban pöfögnek
méreglelkő hitvány hısködık).
Lehet, hogy ha nagy leszel – Péter,
kitisztul felettünk – az éter?
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Elbolyongó csacska, „lıre”
dalocska – keresztelıre
Egyszer majd te is nagy leszel,
ha mamád narancsgerezddel
töm... és sok-sok almát reszel,
de most – bájos kis kezeddel
pap bácsi gombját ereszd el,
ne sikongass míg keresztel.
Ne fuss elıre – édes kis Fanny,
még pólyából lógna ki a lábad,
(ha lenne), míg ülünk ebéd táján,
ne hajtsd úgy köztünk a járókádat,
mint vad versenyzı az autópályán.
Az Idı úgyis el fog rohanni,
kapni – kevesebb, több és jobb – adni.
Add a mosolyodat, kicsi Fanny,
öröm pírja nem fog elhervadni.
Bırödet majd ne vidd a vásárra!
Bókok, pénz, fellengzıs sok ígéret,
majd megtudod: minek mi az ára,
ne ezt – ıt nézd meg, aki ígérget,
álmokból annyi lesz – nagy kosárra
való. Mind elillan, nincs elzárva,
bırödet majd ne vidd a vásárra.
Mindnyájunknak nagy csodálkozására:
boldog rózsaként virulj majd Sára.
Írá ezt egy búza,
kinek meghajlott a szára
rég megérett a kaszára.
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Levél egy messze szakadt fiúhoz Szentestére
Ha majd véget ér a díszes vacsora,
kattan a fénykép, talán pezsgı is durran,
sakkozás, meg egyéb nyalánkságok után
elfáradva aludni térnél, oltsd el a villanyt
...csak akkor – éjjel – gyújts meg egy egyszerő gyertyát
ha van egy ujjnyi fenyıd,
tartsd a lángjába míg el nem izzik,
szippants bele a gyantás füstbe,
mely lassan szertefoszlik.
Ez a legcsodásabb tömjén a legısibb tőznél!
Még ne menj aludni! Várd meg míg elég.
Nézd a gyertya szélére kiülı lágy gömböket,
lassan-lassan végigfolynak,
anyád könnyei...
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Gyertyatortás mondóka
...ala... ehel... éla?
Rejtvény lenne? Móka?
İstitok? Még él a
játékos mondóka?
Az elsı szüli-bálon
cukros habot evett,
majszolt mind a három...
Torta volt a tálon!
...a szétkent, habos levet
álmélkodva látom
csillogni a szájon.
Két „legény” a gáton,
a kislány szeme méla,
könnyen kitalálom:
nevük ki van írva
a csoda-kapu Váron,
habtortás papírra.
Vígan nevetgél a
huncut, édes három
(mindhárom a párom).
Zala, Lehel – Géla
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Karácsonyi fenyıágra
Kéne egy perc, tán órácska,
nem hosszú törzs – pici fácska
(szegénynek csak fenyıágra,
ez is elég boldogságra),
hó odakint ingyen lepel,
benn a lélek így ünnepel:
Csak egy gyertya meleg fénye,
benne a lény fényigénye!
Fenyıágnak minden ujja
szent pillanat koszorúja,
bár az ujja cérna vézna
minden tője rád is néz ma,
minden ágnak hegyes tője:
öröklétnek zöld betője
(ki teszi meg? mutat rája?)
„az öröklét katonája,”
egyformaság, egyszerőség,
mindhalálig tartó hőség.
Gyertya – tudjuk – lángja véges,
ellobban majd bármily ékes.
Faggyú fénye tiszta – szőzi,
csüggedıket egybefőzi.
Kiket varázsa átitat
övék a legszebb áhítat!
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Vigasztaló sorok – karácsonyra
Súlytalan napok szürkén menetelnek...
Ünnep után vágysz... és szíved eleped...
Találsz hangulatot a „gépzenében”...
Megfakult, győrött karácsonyi képen...
Ósdi angyalok karban énekelnek...
Szomszéd megcsodálja „fésült” ölebed!
Az ember – ma – senki. Hőbb nála az eb,
sokkal okosabb... nyájasabb... kedvesebb!
...jönnek napok, sárosan... és telnek el...
A HÓ csak ígérget... menten elolvad,
Lehőti a szíved – megfagy a tollad.
...mécsed Vigasz viaszával telik meg:
Él a jövı!... Megszületett a Gyermek!
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Fenyıgally-koszorú
Festett lánggal virító kulissza
közt élek, (feslı, bomló karton)
kékülı kezem imára tartom...
vén – ki gyermekkorba térne vissza
ahhoz a zöld égbenyúló fához...
ágát röpke angyalkák ellepik...
Mára – fenyıfára már nem telik.
Bámuló szem néz, néz – nem imádkoz.
Gallyak kerek koszorúját fonom,
(a kör végtelen... testvéri kebel,
húz, magába zár és nem enged el)
minden tője hő, egy-egy rokonom.
Közepén kalács, angyal eledel,
meleg, fényes, mint az álom-torta,
színes gyertyafénnyel teleszórta
egy Kéz, ki számodra is szeletel
s százféle lisztbıl süt a szeretet.
Sok üres áru... szívemnek méreg.
Magamnak csupán egy morzsát kérek!
Juttassátok másoknak a szeletet.
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Üres a jászol
Didergı Földünket takarja hó,
üres bátyus szél itt-ott koldul,
csendtalpú lépteid nesze elhaló
jég alatti kavics felcsikordul.
Utak lámpák fénytengere alatt
hivalkodó sok ajándék – árut
rejtı kocsisor suhanva halad...
Hiába minden. A szív – bezárult.
Hiúság virul, beképzelt, kába,
arannyal festett giccset tereget
dicsekvıen kitárt ablakába...
ez nem ad egy könnycseppnyi meleget.
Igaz, a „hangulat” – az ünnepi.
Ajtód, szobád gallyakkal teletőzdelt
arra vár, hogy a másik „meglepi” –
„papírdísz” – de ebbıl él az Üzlet!
A fák! Gúzsba kötve, leteperve
(piacra hordott rabszolgák ık)
csendben várják, hogy fényes terembe
kerülve – égjenek – (szegény fenyık)
másnap már színes csodát feledve
(mint letépett, rugdalt, rosszsorsú nık)
csonkán dobnak a – szeméttelepre.
Mő – Nap alatt jéggé fagy a tundra.
Szívtelen szív – már nem emlékszel?
Nem melegít a legdrágább bunda.
Mily fagyos a legcsillogóbb – ékszer?
Mit kerestek füstben, drogban, borban?
Rá mikor jöttök: kevés a „látszat”,
gazdagnak látszó, de sivár korban
kár rohanni – „az” is csak utánzat.
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Az írást betőzni – nincs rá idıd.
A Táblát! Ne a díszes keretet
nézd, kit vészes rohanás kitölt,
ez áll: „Ma hiánycikk a szeretet!”
Rab vagy. Pillanat – pillangó rabja,
nem hiszed, mert nem látsz túl a rácson.
A kéj, vagyon az őrt eltakarja,
üres celládban nincsen Karácsony.
Az Élet örök – átokkal ver meg,
jövıd nem kell, ha nem kell a Gyermek!
Se égi – se földi. Lelkem már gyászol:
nem kell a bölcsı, nem kell a jászol!
Mit dideregsz, költım, mitıl fázol?
Hogy üres a bölcsı, üres a jászol?
Te gondtalan nép, ha nem vigyázol,
bölcsı se lesz! Minek a jászol?
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Karácsony, 2008
Ártatlanul... hogy a titkot meglessék:
függöny résén bámul a sok gyermek,
ajándékot váró, túlfőtött aggyal
– tenyerén mit nyújt feléjük az angyal?
...szálldos az éjben... nem mindenkit lep meg.
Szárnya alól hó hull... lelki békesség.
A hókristály lesz ma a legfıbb ékesség,
a lélek pohara csordultig telik meg,
...lehet: holnap mindent elsodor az ár!
Átgázol rajtunk... bakancs... harci batár...
Ma tudjunk ragyogni... tisztán... mint a gyermek
– ha nem... várjuk meg, hogy ı megszülessék.
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Ajándékra várakozók...
Ha van mire fogad vásik,
Légy türelmes Mikulásig!
Hószitáló tompa ködben
várakoznak egyre többen....
Vágyakozni, várni most
vén szakállas puttonyost.
Közelít az elmúlás!
Siess, siess, Mikulás!
Osztogatna szívesen,
de a zsákja üresen
csüng-lóg pihen a vállán
– hócsillag a szakállán....
Tudom adnád, ha tudnád:
Kis szegénynek rongybabát,
ha angyalra hasonlít
– hozzá szövi szárnyait.
Ha már van meleg ruhád,
tündér-inget hozzon rád,
az se baj, ha kimosott...
(Hozz sok lelkes olvasót!)
Akarsz adni? Jöjj legott,
Jól tömd meg a puttonyod!
Utánad – ha eltőntél,
csoszog kopog kemény tél.
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XII.
Meditációk, ajánlások,
impressziók

„Mert az igaz, tiszta szó emberré emel,
kinyílnak előtte vájt fülek, zárt ajtók…”
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Esti séták a Duna-parton
Meg-megállok a rakparton
kép: alkonyba mártott karton
házak, tetık – s azokon túl
sötétbe fullad a kontúr.
Tompán bágyadni kezd az est
– pedig villogna örömest! –
– ott reklám pislog – olvasol…
nagy ívben futó lámpasor
álmosan égı gyöngyfonal
köztük hat ív meg egy vonal
– az lenne ott a messzi híd?
homályba görnyed… nem díszít
… lenn víz foly csendben álmatag
tengernyi folyam nem patak…
Már túlsó partról intett,
hogy jön – mert engem megillet
és ölembe ül az Ihlet
… sugdosott: maradna – sajna
ha Duna lenne a Rajna…
majd némán vigyorgó szájjal
elsurrant egy halk uszállyal…
Száz ablaka ezer falnak –
pislákolnak, majd elhalnak…
Nyugalom hull, az éj máza
Szemközt vár: az Országháza
komor ékszer – tornyaival
megszeppentve reám rivall.
Lépcsık alján itt lenn, mint a
néma fényes díszkörhinta
vendégváró hotel-bárka
zászlain lobog a Márka.
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Micsoda nyüzsgés! Mégis csend,
„Fussatok, most ingyen adják!”
s futnak fényszemő hangyák…
békésen folydogál a Rend.
Szívem – sötét, mint a dalom
(vízen úszó aggodalom) –
benne, mint az Alagútban
mennyi Fény! de még több rút van
ott lenn az alján arra bent…
s errıl hallgat a Parlament…
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Az ihlet órája
Van egy Pillanat, mert kell, hogy legyen
...oly ritka mint a rózsaszínre festett hó,
csak az arra érdemesnek, mikor...
...mert rohanunk vakon,
lehet, hogy karóhoz kötve helyben mint az eb,
s szállanak körülöttünk a tájak,
szemünket meregetve, mint ki sőrő ködben
erdıbe téved s nincs kiút...
Reményed vesztve tépdesed az inged,
hogy van e értelme az egésznek?
...akkor...
felfeslik a rád boruló szürkeség kárpitja:
jelenti magát a Kékség!
...egy fénypont, akár a fellobbanó gyufa lángja a sötétben...
...az a pillanat – a felismerésé.
Bepillanthatsz mintegy kulcslyukon
a Mester mőhelyébe – miképp tisztítja
az Idı órájának elpusztíthatatlan kerekeit...
İrangyalod selymének suhogását hallani véled,
Részese lehetsz kedvesed legszentebb álmainak...
Talpad alatt a föld – gyomot bıven termı –
mélyében, szobrászra se várva, mily gigászi szobrokat rejt,
megkövesedett csiga házának falán hogyan zenél a tenger...
Ez az elefántcsontba vésett Pillanat – a tudat,
hogy láttad a Titkok könyvét, de fel nem nyithatod...
A Szürkeség függönyét ismét visszahúzták.
Repesı szíved zsibbad az örömtıl – beavattak.
Egy vagy azokból, akiknek valamit megmutattak,
csak sejted: hogy ebbıl értesz is valamit.
Az Ihlet perce ez! Úgy öleld magadhoz:
kinek óránál több jutott, az már vissza se vágyik.
Ha „villanás” volt – jeladás! Mázsás gondbatyudat
kapd fel meghajlott vállaidra ismét!
Nagykincső király – immár vándor-koldussá vedlett,
tölts új erıt izmaidba, vonszold-cipeld
ólomhegyeidet mint leheletnyi terhet...
hogy visszanyerjed mindazt,
aminek eléggé örülni nem tudtál azelıtt.

 253 

Éjkirálynı temetésén
Hővösvölgyi Ildikónak
Ünnep elıtt, mint egy árva
elbolyongtam – fel a Várba
várva szelíd kedves szóra
vágytam ott fenn – virradóra...
...ki szomorkás álmos-ébren,
maradtál fenn szomjan-étlen,
feletted fenn csillagpaplan,
meg nem hívott, avatatlan
szendergı vagy, fázós vándor.
Fényes az Éj, kihalt, jámbor
és a Város fényigézı
– ámuló vagy, félénk nézı,
kinek nézni szenvedélye:
mit takar az Éj rejtélye?
Mátyás tornya! Buda vára!
Fény kúszik fel a falára,
elıbukkan majd eltéved,
belengi az ezerévet,
ragyog, bolyong amint halad
nem nézi a várfalakat.
Ódon tornyok csipke bája
alvó tündér palotája,
ki nem ébred a mesében.
(Csipkés kristály a vesében.)
A csillagok kujtorognak
összehúzva hunyorognak,
hunyorognak – szemet mosnak.
S híre sincs a villamosnak.
Csend van... kihalt... mélyen rád száll,
beleremegsz mint a nádszál.
Nincs gondolat mi zilálja:
Csend az Éjnek koronája.
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Pihen az ész, nem csatangol.
Varázs ez? Mi arra hangol
minden gondot félre téve
átlendüljek a mesébe?
„Milyen dombok. Hegyek?... Mily sok!”
Lehetnek tán piramisok?
Felballagtam Nílus-gátra,
Hol hajózik Kleopátra?
Két oldalán – fényes menet,
közbül a víz, fenn gyászkeret...
... folyam ágyán lágy hullámon
lebegne Fı isten Ámon?
Nagy Izisznek istenanyja
az Éj? Van, ki ennek tartja.
Vagy nem hiszel nagy Iziszben?
Nézd, ott úszik, ring a vízben!
Álmok anyja, ész talánya!
Bővös Éjnek kéjes lánya,
Éden ízét lopva adó,
szivacs-csókkal rád tapadó,
jeges, langyos, tüzes kohó:
hivalkodó uralkodó.
Minden titkok tudománya,
birodalmad – Fény hiánya!
Csillámhullám – szolganıje
(hírnöke vagy szóvivıje?)
hírnök minden lámpapózna,
hová hírnök fellopózna,
lobogna a gyászkendıje:
„Meghalt az Éj királynıje!”
Néma sikoly! Riadalom!
Vízben úszó ravatalon:
láthatatlan szurokuszály
– fogy a könnyed, sírnod muszáj –
viszi, vonja, tolja, húzza
víz alatti szörny-medúza.
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Hegybıl kimart szikla a part,
halálnéma csönddel takart,
(nappal zajos, bőzös, lármás)
most a vízen ezer hárfás
jajong: búja – pille súlya
s hárfáiknak nincsen húrja...
Halkan tétlen ringó bója
az lenne az „ı” hajója?
Futó szolgák fáklyás sora,
kiket őz a Gyász ostora?
Titok lappang: Éj rejtélye
kérdi tıle: gyászod mély-e?
Sehol sehol élı alak,
kísértenek álmos falak.
Sarkára áll gyıztes Álom,
lebirkózva kettı vállon
szuszog, piheg pénzhínáros
ágyon forgó ájult Város.
Gellért felıl szól a jajdal:
„Siessetek! Jön a Hajnal!”
Csak pislákolt, nem derengett.
Megtörték a kínzó Csendet.
Parti kövek között lakó
ugrásra kész ezer manó
(fényes nappal nem látható,
de hajnalban – mindenható)
eléd szökne – kinyújtózna
magasabbra mint a pózna:
„Arcra borulj! Ne nézz hátra!
Lenn haldoklik Kleopátra!”
Óriás bakó – arca fakó
könyörtelen vesét fal,
emeli már, hogy rám sózna
kínos tanút – letaglózna.
Arcon fekszem, kövezeten,
hol félelmem vezekelem,
eszem töröm végsı rímen...
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Sikoly sikít lenn egy sínen!
Megtöretett! Már reméled
halott Élet – újra éled.
Hajnallana, alig derül,
úszó sziget – alámerül...
álmodó híd közelében
szalag úszik türkizkéken,
szertebomló hajfonatok...
nıi tincsek... fénymoszatok.
A királynı emlékére
leölt szolgák pezsgı vére
– céklavörös tócsa foltja
fekete gyászt vérrel oldja.
Jól tudod, ez: üres lárma,
mi ott csillog – Pénz rekláma,
gyászoló nép – ezt gondolnád:
kıkerítés vagy vaskorlát.
Fenn a Várban, csendtereken
tornyok nınek meredeken.
Lovas alak! Szobros falak:
„Királyok is elporlanak.”
Magányomban futni félek,
egy vigasztal: hogy még élek.
Hogy örültem egy korcs ebnek!
S látomások elszélednek...
Fátylaival ısnaponta
Földnek arcát Éj bevonta.
Hihetetlen?... Mese – és én
részt vettem a temetésén.
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A lét értelme?
Sokasodnak a szúnyogképő vérszopók,
ahogy nı – vonaglik az édeskés lárma,
békaszemmel bámuló seregnyi lárva,
kiknek kéregagyát teleszövi a pók.
Bús mécsesem fellobbanó lángja mardos:
Látszat-e! vagy való? – hogy hiába élek.
(akivel beszélek: van-e benne lélek?)
pusztába fúló ének? – mit zeng a lantos.
Mert beszélni kell! nem vagy elnémult szikla.
Mézgába zárt bogár, vagy útszéli tábla,
falra vésett-írt megfejthetetlen ábra,
sem bomlásra ítélt terméketlen ikra.
Mert az igaz, tiszta szó emberré emel,
kinyílnak elıtte vájt fülek, zárt ajtók.
Tomboljatok részegen, ti sereghajtók!
Csak istenség elıtt hajt fejet... letérdepel.
Hol a fal, vagy szív, hogy hangod visszaverje?
Tolvaj orozva szorosan simul melléd:
Minden bajra orvos – megoldás a „nemlét”?
...s füstként elszáll a szó, mit súg hamvadó pernye.
De a Szónál látványosabb a TETT,
mit pár ejtıernyıs jelképül teremtett,
ez tömjént szór a sose lankadó tőzre,
összefog: karját vállát egymáshoz főzve...
Mit értek a „négy-öt karral bezárt körön”?
Halál feletti merész, elszánt lebegés
bár percnyi csak – nem létért való remegés,
ez játék, mégis célnak látszó ÖRÖM.
Ujjong a kétkedı, elszállt a félelme.
S újra remélni kezd a megfáradt elme.
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Üzenet messzirıl…
Berda Józsefnek
Ó, főszeres levesillat! Ínyenc toka
s könnycsiholó csípıs ízes reszelt torma!
S gyöngyözı nedő! S a fénylı fejek soka
fölött áldást osztó kedves püspökforma,
Te, kit sosem láttalak, de megértelek,
bár nagy köztünk az Őr: Néked legszebb ékszer
a teli pohár, s múzsád – a friss ételek…
Nekem nehéz kín az evés, gyötrı kényszer –
mégis, nálatok, mikor fürge szárnyat bont
s csatáz az elme, foly a bor, mint a szitán,
nálatok szeretnék pici csupafül pont
lenni egy éjbe nyúló szellemes vitán.
Rögtönzés, 1956. augusztus 12.
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A körúton
Megy a Gondolat fekete kabátban,
sáljába kapdos az ıszi szél,
sétál a körúton, bandukol vagy fut
átvillan? – hisz távoli a Cél,
– a tócsán vitorláz egy elaggott levél
táncos cipıje sarka – acél.
Lehet – szembe vele rohan az utca,
könyörtelen sodró forgalom,
reklámkarnevál fényiben fürdik
ázott konzumhulladék – alom,
unalom oszlopa? İ állna a sarkon?
vitorláit vesztette malom?
Megy a Gondolat fekete kabátban,
vakít a Nyár, s haja hófehér,
Tavasz édes szirmával megdobálja,
jégsziporkát szór szemébe a Tél.
Ezer pillanat! Szétpattan, eloszlik,
Nap sugarában eltőnı – dér,
Nedves talp alá kerül összegyőrve
egyaránt: magasztos meg ledér!
Hányakat ejt rabul a „Most” varázsa,
mit ér a pillanatnyi babér?
Megy rendületlen fekete kabátban
örökös vándor – s ı célba ér.
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A csiga
Sok az autó, zúg a sztrádán,
köztük csiga, ház a hátán
rajta a jel – konokul áll –
az İstitok, a nagy Spirál.
Lassan kúszik, mért? mit akar?
Tudnia kell, hogy mit takar
túlsó árok intı bokra?
Mit se ad az intı okra.
Lehetsz mamut vagy pici bors
eltaposnak – ez csigasors!
Ma még kúszik, de holnap holt,
az útra mázolt pici folt.
Elrejtett dedikáció
Talán magad se tudod:
ki vagy?
Fogatlan kerék az ész
kihagy...
Sóhaj hajnali vártán?
Zöld folt? – „csomó” a kákán?
„Nincs”-nél kisebb, áldozat.
„Ok”-ok legnagyobbika?
...talán eltévedt csiga?
Földgolyót hord a hátán!
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Egyszemélyes GYÁR
(önarckép – névnapra)
Ne zavarj! Ne kopogtass nálam,
kit serkent, üt a villanyáram.
„Mőködjön egyszemélyes Gyáram!”
Ebben mi különös? Izgató!
Hisz én vagyok az igazgató,
s egy személyben a „munkás” maga,
kit elárul verítéke szaga.
Az üzem minden igáját vonó,
hajszolt, magam hajtotta ló.
Tılem indul ki minden fonál,
a pénztár... s aki telefonál...
s aki lenyúzza rólam a bırt,
naplopót játszom – s ellenırt.
Fogaskerék agyam... mint a gép:
„Termelni kellene” – mindenképp.
Zakatol füstösen... csupaszon.
Mi értelme? Ha nincs rajt' haszon.
Mire kifullad a forró nyár,
csıdbe jut az iparkodó Gyár!
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Egy mai Orpheusz panasza
Emlékeim halk gyönyörében úszom,
mint te, bánatában ısz Orpheuszom.
...kihalt a rét, az erdı, az olajliget,
a sziklás domb, a madártalan sziget...
Lantom lerakom! Kinek kell ma a dal?
Kocsmákban ül és dızsöl a fiatal,
virág mögül a nimfa csábos ajka
nem villan fel... messze... mint a szajha-dajka,
kínálja magát – sípja vágytól nem sír,
városi utcákon ıdöng a szatír...
A daliák, kik istennıkkel háltak,
lassan málló, mohás kövekké váltak.
Az ég régi kékje is elkomorult!
De marad Eurüdiké – és a múlt.
Emlékeim halk gyönyörében úszom,
mint te, öreg, elárvult Orpheuszom...
A tömeg sikít! Zajos trombitát kíván.
...én a tengert hallom egy búgócsigán...
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Annak, akit elért az ár
Bárhol megeshet, ami megesett,
hogy itt, meg ott is sok esı esett...
... s fenyeget az ár – sodor, elnyel,
a kutakat telehordja szennyel...
úszik a rönk, ürülék, dögtetem...
– kit elért, feljajdul a végzeten.
Fut, ki futhat... A Gazdát csodálom
(ha tehetném: veregetném vállon)
ı marad, míg háza tönkreázva
megroggyan, ı vagyonát vigyázza
fenn a fán – ez most ırhely-otthonul
szolgál számára – mígnem elvonul
felkavart vizek iszapos árja...
„Türelmet annak, aki kivárja!”
Van ki segít, van ki áltat téged,
bíztat – a gátadba fúrja a léket.
A víz tőnik.... Felhıkön átlesı
Nap felszívja, jólesı lágy esı
mezıkrıl lemossa az iszapot.
Ne fuss, s ne kétkedj – várd a Holnapot!
Keserő szívvel, s vigyázz a gáton,
ínség idején csak ezt kívánom.
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Bloomington
D. Gyulának
Ha megszánna egy mesés, palackba zárt szellem,
s szállhatnék vissza, mint fészkére a fecske,
a korba, mikor ifjú volt a vér s erecske,
s szunnyadó vulkán-sípokat hörgött a mellem…
Itt szeretnék… szökellve át a csergı Jordán
hídján légyottra futni fák övezte ódon
termek közt… és élni koldus-királyfi módon
szüntelen kémlelve jövendı oldalbordám
szelíd mosolyokba az öröm vágya végett,
…száguldva versenyre kelni s gyızni is talán,
álmok helyett őzni a nagy lehetıséget …
…majd bölcs mosollyal függni az Alumni falán,
mely elıtt a Tudás és Tekintély nyugodtan áll.
…diáknak lenni, itt, hol Te lennél a tanár.
Indiana, 1986
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Egy sörbárban
Vázlat vagy impresszió
Gyötör a szomj. A körútról letérve
csapszékben várt a zaj, a füst, olcsó flört.
…De nézd: egy tündér, ki száz korsóba tölt
– tompa törpék közt bájos Hófehérke –
vágyat, s mint mosolyát, úgy osztja a sört.
Zöld sziget a pult, talponállók férge
nyálat fröcsög, nem jut el élcek mérge
lenge lényéhez, mely betölti a kört.
Mintha réten állna… elnéz – ó, érd el –
hangyák fölött… messze sejti a Napot.
Madonna? Mily rút ajánlatot kapott!
Feléje nyújtva társam, szinte térdel,
üres korsó-kincsét bús szentté váltan…
(habot csókolva dacból háttal álltam).
Nagykörút, 1981. április
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Miskolc
(ahogy nem láthattam)
„...várunk szeretettel... kinn az állomáson...”
E gyorshírre barátian adtunk kezet.
...megérkezem... nem várt senki... a reményt elásom.
Meghívóm rólam nyilván elfeledkezett.
...zárt ajtó elé, lépcsıkre heveredtem
(míg dús marokkal szórta aranyát a Nap)
...valahol a kilencedik emeleten...
(kalapból estig, s nem fogy ki, tele a kalap)
Vörösmarty út? – kérdem. – „Nem tudjuk, hol van!”
Biztatnak a lakók... kerülget a nátha...
„Türelem!... Majd jön... Tán beszélget a boltban.”
Tompán dorombol a lift... Megjönne?... Hátha!
Dühöm altatgatom. Hol késik? Hol marad?
...lenn búcsúzik a kedves – s egy hang bort hozatott...
Gyermekarc ragyogja be a kései nyarat...
(a költıt felejtik, meg a Szózatot?)
...nézem a várost... fentrıl... szívem elcsitul.
Jó lenne: lenni vidám emberek között!
E kései nyárban minden szem felvidul.
Egy aranysugár embert emberhez kötözött.
(Az ócska hazugság ármánya nem tépi szét?)
...s én ülök fokozott, városnézı lázban,
kóstolgatnám ismeretlen utcák ízét,
önként bezárva egy kopott lépcsıházba...
Kinn mosoly az Ég – hamvasan érı szilva.
...ódon színház: hol ünnepelték Dérynét?
Hol búvik elı és tőnik el a Szinva?
Hogy fakul sok ház, veszti ragyogó színét...
Megbántott Kossuth – lombokba bugyolálva,
néptelen ligetbe rejtve nem szónokol,
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(mikor valósul meg meghirdetett álma?)
...mindenki ráér itt – csak a villamos lohol...
Megdöbbentene-e a karcsú kilátó,
ha a téren váratlan elémbe lépne
az Avason, mint borús jövıbe látó?
Belém karolna-e „vendégváró pince”:
„Ülj be közénk meghitt, baráti beszédre!”
...s feltőnne-e rokonom, a város „Lırince”?
A magas torony intı ujja betekint
reggelem nyitott, ébredı ablakába.
A kakas eltőnt róla már, de óva int:
„Ne légy csúszómászó, gerinctelen lárva!
Légy vidám! Víg! Harcra kész! Bajod abból ered:
naponta háromszor tagad meg Pétered!”
...nem így! Idegenül... lopva... ólálkodva.
Kis utcák barátra áhítozó ölén.
A szomjazó Képzelet villantotta körém.
Ha megismerem... tán megszerettem volna!
Várakozás egy névtelen állomáson
Már alig parázslik a bíbor alkonyat...
feszeng a sok csomag, összezsúfolt tervek,
késlekedı órák, percek ütlegelnek
utazásra készen... és nem jön a vonat!
...egy szál magad vagy a rideg, kihalt állomáson.
Panaszkodnál egy lenn kanyargó sínpárnak?
Nincsen, ki hívjon: nincs tájék se, hol várnak,
sírj, de könnyeket szemeden más ne lásson.
...messzi mozdony?... Nem! Csak szívem zakatol.
Az est cseppfolyós ködébe vágni léket?
Vagy leírni a végtelen meddıséget?
És tétova kezem közelében nincs toll!
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Egy fotókiállítás margójára
(mottó is lehetne)
Az Élet részvétlen forog...
Ki dúskál, van, ki nyomorog.
Akad itt-ott nagy Pillanat.
Ezt kell, hogy megsejtsd, megragadd!
Lehet fa, gyárkémény vagy kutyaól...
törött szemő szegény, ki kutyagol...
(mert „élni” nemcsak rohanás)
Minden nap: egy-egy robbanás!
...s ránk szilánkok milliárdja hull.
Egy-egy szilánkot úgy ejts majd rabul:
„ez képre vésett Pillanat”
(tányéron kínált fény-falat)
Idéz: hogy volt! – de eltőnt valahol...
Könyvajánló
Ha átnyújtom – ettıl gazdagabb leszek.
Az értı azt súgja hozzá: gyöngyszemek!
A vak olvasónak csupán durva papír.
Ki szívével lát, azt megváltja a hír.
Kincses oldalak! Éneklı lemezek!
...felhıkön táncolok... s némán könnyezek...
VÁR – hol az egyetlen várúr az Érzelem.
(Ott királyi kegynek tartják a ,,Rím”-et.)
...már csiszolják gyıztes gyöngyeimet!
Arcod köré... koszorúzva – képzelem.
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Magasan
... vagy magasból az óceán felett
Szárnyfeletti ablakon át nézem: az Éter
áttetszı messze... sehol sincs semerre vége
(a Szó elterül, felcsuklik, remeg a gége).
Szállunk! – (csıdöt mond a mérı, mérföld vagy méter),
mint ritka elmék agyából szökött Gondolat
– lelke mélyén a félelem utast fojtogat.
Filmre bámul, míg kiugrik... véget jelzı: End!
...rázódunk – légörvény! ...jéggé fagy a Csend.
Féljek? Mitıl? – a félelem ott fenn mit sem ér.
Mint utas itt ül közöttük a Halál – csak dér
cseveg, jegyezget vagy füstöl mint más idegen,
lehelete ott csillog az ablaküvegen...
Alattunk fehér pamacsok foszlanak puhán,
pici ingecskék a szélben nagymosás után,
lejjebb súlyos felhıréteg – el ne bízd magad,
rongymezı foszlik, itt-ott néha felszakad.
Vélnéd: mintha elfordulna a vén földgolyó?
Lenn az ég? mélykék?... vagy tenger az, mi szétfolyó?
A világ bennünk fordult meg? Ez érték-csere?
Fenn csillant meg, vagy odalenn Grönland gleccsere?
Forogj csak Föld, forogj, forogj! Beteg vagy és „blıd”.
Hogy magadra találj – ehhez nem marad idıd!
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A Tejúton túl
(örök villámfényben)
Belsı izzástól fehérre hevülten,
mielıtt porrá pörkölne a „máglya”,
álmomban „a Tejúton túlra” repültem...
Fénysebesen futó Gondolat-fáklya.
A világőr fogalma: nagy Egy... Egyetem.
Hol számok... évezredek – homokhegyek...
szétmállik az Idı... megváltás... kegyelem...
naprendszerek lánca – hemzsegı legyek
mesés konc felett, melybıl mindnek kijut...
Ki İ, ki e teret választja lakul???
Ha eljutsz oda – alattad a Tejút,
nincs kezdet, halál – minden csak alakul...
Mibıl itt lenn fényt, színt, életet kapunk...
Végleg megszőnünk, ha fénye kilobban...
Istenként imádott, felkelı Napunk...
Csak fényes kavics... tengernyi homokban.
Szüntelen robbanás... egy Szív verése?
Fortyogó vulkán szór szét fényözönt.
Pillantás – ezer csillag születése!
Nem ismert színek fátylaival köszönt.
Csak – MA – van ott fenn!... Itt lenn minden véges!
Bamba hord koronát! ...öngyilkos mérgek!
Verebek, hernyók! Egymást ölı férgek!
Szomorú itt lenn, mélyen nevetséges!
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Tőnıdés
A Santa Barbara-i öböl partján
Gyermek mirıl még álmodni sem mert:
– egész nap bámulom a tengert.
Mi az az emlék? – végtelen titok
mért vonz? – amit megtudni áhítok.
E nagy talányban bennünk mi rokon?
Szemem mit keres e hullámokon?
Túllépünk egyszer tükör övegén?
Kiveszett belılünk az ısi gén,
a kezdet!... ott a mélység rejtekén.
Az ısokot – ha megsejteném:
mi őzött ki onnan, hol az éden
langyos ölén, sejtek sőrőjében
fickándoztunk... s kagyló volt a házunk...
mi őzött el onnan, hogy kimásszunk
a zöld homályból ki... fel a fényre
csúszva-mászva a part fövenyére?
Tengernyi idı alatt a sejtek
alakultak... évmilliók teltek...
Velınkbıl kifakult az ıstudat.
Marad – az öblöt nézı bámulat.
Ott... a hínárközti „ısóvoda”.
Már azt sem sejtjük – mért vágyunk oda?
Önvigasztaló
nem írhatom, hogy a Sors kegyelt.
Múzsa se adott gyors lovat
alám – zablát csak, nyerget, kengyelt,
egy versem sem érte hódolat.
Nem itt – melengetni sás tövét!
Felhık peremén azok ülnek,
fejtaposók, mint az utak kövét,
Napjuk míg süt... majd elszürkülnek.
Hajadba törlik talpuk sarát.
Hagyd ıket! kússz tovább! – egyedül.
Bıség nekik nyújtja kosarát.
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Csak az marad meg – aki menekül,
legyen Déli-sarkod – a Magány.
Úgy védekezz akár a hagyma.
Lekopik rólad irigy vagány.
...Csúcson kiálts: „Itt vagyok! Hahó!”
...Meglelnek... egyszer – jégbe fagyva,
mikor végleg belepett a hó.
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Egy konflisló halála
Csikófülbe súgták
egy regében... régen:
„Napszekérbe fogva
haladsz át az égen”.
Búsan rázza fejét:
ez lenne – égi út?
Ne ily göröngyöset!
Se ilyen sanyarút!
Kátyúkkal tarkított
hullámos kövezet,
mit csupaszodó házsor
kétoldalt övezett.
A gazda közömbös,
oly – magánakvaló.
Gazdájáról mikor
dönthet maga a ló?
A gyeplı se számít,
vagy ki ül a bakon,
neki rohanni kell
napon éjen vakon
a pénzt adó utas
végül le ne késsen,
erre van az ostor,
s az legyen mindig résen.
Csupa csont, ára nincs,
ilyet meg se veszik.
Álldogál, fut, rohan...
de meg nem érkezik.
Álma – szénaillat,
hívja dús fő, berek,
szagos mezık – ezek
is csupán ingerek?
Görcs a valóság, és
nyomán elhal az ín,
szügyébe szúrja a
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tırt a kegyetlen kín,
zablájára csorgó
panasza elhaló
Meg van írva: egyszer
elbotlik mind, a ló,
Csillagrugó patkón
több szikra nem terem!
Felhorkan s végignyúl
a sáros flaszteren.
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Nem a vers!
Nem a vers!
hanem: azt kiváltó „ok”
nıi mosoly... villanó... parányi,
pillantás... eltitkolt... szőzleányi
...sok más – felhık fölé röpítı sokk
...ezer sugár... szívmélybıl tör elı,
...jégbe zár vagy lávaként perzselı
Érzés... nélküle költık – koldusok!
Tudat alá kergetett vágy... búsong
...gyıztes fő feltörı... délceg platán
...sercen a vér rohanó ız-patán
...gazella-testő rózsaszín húsok
...havas orom! bár nem Himalája
...temérdek érzés rögzített bája..
Ha nem élték át költık – koldusok.
Egy boldog Óra! – ha volt májusod,
emléke... az eltőnt idı párlatán
...ıszbebágyadt keringı illatán
felbukkan a Csók! – mesevánkusod.
...mikor szellı leheli a mézet,
s versekkel az – okot – felidézed
s éled – ezek költık, sıt Mágusok!

 276 

Arcmásom fölé
Szobrom – izgalom! Az arca rom, érdes,
Rá árkot váj a Múlás körme – karma...
Lerí róla a fájdalmas lemondás.
(Semminek nézi sok neves kortárs.)
A csöndbıl kitörve – most – szólni akarna,
Agyagból formált ajka is beszédes...
Szava gyakran szúr... néha nyugtalanít.
Mindig tiszta, mint a hajnali harmat.
Korán átlátott minden maszlag-szitán.
Bőne?... Egy néma sziklába zárt titán,
Ki tiszteli a szellemi hatalmat...
hirdeti az Álmot... s álmodva tanít!
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A szerzı utószava
Egy hosszú, különösen zaklatott életrıl – röviden – nagyon nehéz
írni.
Ha életemet egy jelkép mögé próbálnám elhelyezni, számomra ez a
KÖNYV. Még beszélni alig tudtam, az ágyunk végén az asztalon
hevert a könyv: a lapozgató, azt lapozgattam. Aztán jött a keresztszülık ajándéka: egy olcsó Petıfi összes, rengeteg verset szavaltam,
mielıtt átléptem volna az iskola küszöbét. Aztán jött a közkönyvtár
– tönkre olvastam a szemeimet. Szemüveget nem mertem viselni:
tévhit, hogy a szemüvegest kinevetik a lányok. Ebben gyökeredzik a
távolságtartás a másik nemtıl. Soha eszembe se jutott, hogy magam
is írjak. Megrögösödött bennem a zárkózottság, rossz álmaimban
sem vetıdött fel, hogy költınek képzeljem magamat. Helyettem a
három évvel fiatalabb öcsém lett az osztály költıje a középiskolában
– nagyon prózai okból: neki is csináltassanak hosszú nadrágot. Helyette nekem kellett verseket írni, hogy lepipálja osztálytárást, akibıl
késıbb – a szociban – hivatalos felvidéki költı lett.
Érettségi után mint elismert „könyvmoly” nem láttam magam elıtt
életpályát, így irányítottak a kassai kereskedelmi fıiskolára. Hiába
tanultam, magoltam fél évig – a banküzemtan nem fért a fejembe.
Már dübörgött a háború a Kárpátok lejtıin, a közelebbi Pestet választottam – mindenki a magyar-történelem szakon igyekezett. Öt
hónapig tobzódtam a kultúrában – Bohémélet, Lohengrin, Bajazzók
és sorolhatnám. Itt jelentkezett az Ómen: ha eljutottam valahová,
alig fészkeltem be magam, felbomlott .. megszőnt .. sorsszerő lett az
örökös újrakezdés. A háború vihara egyetemi munkatáborba sodort,
a Maros partjára. Bombazáporban katonaság, mint karpaszományost
kivittek Németországba, a szomszédból láttam Hamburg bombázását, aztán menekülés gyalog Rajnától a Balti tengerig, újraélhettem a
népvándorlást – annyi élmény, tíz kötetnyi – úgy estünk fogságba
Kiel közelében egy házikó padlásán, hogy még angol katonát se
láttunk. Csak egy apró, tíz centis notesz volt a zubbonyomban, ebbe
írtam, de csak címszavakat, hogy majd egyszer… Aztán jött 1945, a
felfordulás kora. Egy év múlva ismét kopogtattam az egyetem kapuján, ezúttal Prágában, de ehhez elıbb le kellett csehül érettségiznem.
Hogy fenntarthassam magam, óradíjas munkát vállaltam egy antikváriumban, így nyelvi tanulmányaim mellett tobzódtam a kultúrában.
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Zsebkönyvem szerint heti két opera színházzal keverve, kiállítás,
koncert – itt láttam angol színházat (Othello), franciául Moliére
darabot. Az antikváriumban egy idıs munkatársam (mővelt német
zsidóasszony), mikor meghallotta, hogy Berlinben is voltam, elolvadt, s csak németül beszélt volna velem, ha más nem hallotta. „Maga volt Berlinben? Tudja, én Berlini vagyok.” Nehezen hitte el, hogy
marhavagonban utaztam, éjjel volt, és légiriadó, mit se láttam belıle.
Íróasztalom fölött függ egy reprodukció: Renoire Szerelmespár. Ha
volt egy „lyukas órám” átugrottam a közeli képtárba nézegetni kedvenc képemet, ennek párját – úgy 40 év múlva a Getty múzeumban
láttam Los Angelesben. Mindent magamba szívtam: a színházat,
melyben Mozart mutatta be Don Juant. Ott ültem Tallich közelében, mikor a Hazám ciklust vezényelte. Rudolfinumban kilestük a
folyosón, hogy Rafael Kubelik Anda Gézával magyarul beszélgetett
– mikor bemutatta Bartók Concertoját, levelet írtam neki. De Prágától is el kellett búcsúznom. Jött az újabb Ómen, elvették az indexemet, mert apámnak egy fél hektárral több földje volt, mint amit a
Párt megengedett. Jött a Gyızelmes Február, s nem lett szükség az
angol meg francia nyelvre. Jött a számőzetés ideje: otthon kukoricakapálás, szántás, csépelés, míg el nem vették a gépeket. Aztán egy
diáktalálkozón rábeszéltek: menjek tanítani (lásd: „Ez nem
Szolzsenyicin” címő novellám). Otthagytam a komáromi hajógyárat
(külön fejezete életemnek). Kürt helyett a naszvadi iskolánál kötöttem ki. Tanítottam mindent, nyelveket, tornát, éneket, színházat,
felfedeztem a falusi gyerekeket. Ebbıl a korszakomból csak egy
epizódot: május 1-jén mősort kellett adnunk a járás szabadtéri színpadán. Nézem a fényképet… Engels, Mao és egyéb nagyságok képei
alatt vezénylem nyolc tagú kórusomat Háry János dalait elıadva.
Volt két pompás hangú diákom, ezek ráadásként egy Kodály cigánydalt is énekeltek. Már vége lett a kötelezı ünnepségnek, odajött
hozzám egy cifra oláhcigányasszony: „Ki tanította ezeket a gyerekeket? Maga? Akkor maga cigány.” Hiába szabadkoztam.
Pozsonyban megszereztem távúton a pedagógus diplomámat, szerettem volna hazakerülni, itt is megindult a hajsza ellenem. Szülıvárosomban újabb végzetes csalódás ért. Azok, akik eddig idecsalogattak, hitegettek, a legdurvább módon átjátszottak a szlovák tannyelvő
ipariskolába, huszonöt évig – mit mondjak – „állítólag tanítottam” –
mondják a nyugdíjas volt diákjaim. Errıl a korszakról – mert hu-
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szonöt év nagy idı – nincs idevaló életbevágó élményem. A hivatalos búcsúztatót ignorálva így léptem ki onnan: ide se teszem be többé a lábam.
Rám szakadt a kerti munka, gyermekeim szétszaladtak. Egyetlen
kapcsolatom az irodalommal, az érettségi találkozó. Nyugdíjasan
évenként találkoztam volt magyartanárommal, a nyelvész Kálmán
Bélával, aki élete végéig hő és igaz barátom maradt. Egy találkozón
összefutottam egy özvegy iskolatársnımmel, s ez a találkozó mindkettınk számára végzetes lett. Levélben fordultam Béla bátyámhoz,
akivel minden nyáron hosszan beszélgettünk. Annyi a mondanivalóm, érdemes-e hetvenévesen bemerészkedni az irodalomba, ahová
soha nem sikerült bejutnom? Válasza döntött: „Goethe is írt remekmőveket hetvenévesen. Írj te is, hogy legyen neved, mert addig
szóba se állnak veled.” Ezzel kezdıdött életem az irodalomban.
Írtam, de újabb harc kezdıdött a megjelenésért. Itt meg kell említenem „ILUS NÉNIT” (Püski Sándor feleségét.) Szavai: „Senki nem
nyújt segítséget! Mi is a padlón vagyunk. Elıbb hallotta: Szabó Lırincet keresik. Ha úgy érzi, értékeset ír – adja el a földjét, kertjét vagy
autóját – ha van – és adja ki maga.” Ezért csókkal köszöntöttem,
amíg élt. Ami ezután történt, arról írásaim beszéljenek.
Huszonnyolc év alatt tizenhat könyv. Szégyennek tartom, hogy támogatóként nem állt mellém senki. Két fontos dátumot meg kell
említenem: 1997 nyarán elkerültem elıször a Vörösmarty térre, senkit se ismertem, engem se ismert senki. Belebotlottam a KAPU-ba,
akkor még sátruk se volt. De az augusztusi számukban már benne
voltam, azóta folyamatosan közlik írásaimat, s ezek ennek révén az
egész világra eljutnak, ahol még értelmes magyarok élnek. Még a
Holbay név ünnepét is megéltem. Mikes Lilla, a versmondás papnıje
1999-ben a Margaréta kötetem megjelenése idején jutalmazott
„Pénzt nem tudtam szerezni (de nem ez volt a lényeg!)” A Gellért
Szálló egyik termében értı közönség elıtt láttam, hallottam a visszhangot. Azt hittem álmodom. Egy névtelen ismeretlen egyszerre
felbukkan… már a megnyitóban megéreztem, hogy az erdélyi hölgy
nekem címezte burkolt mondanivalóját: Bánk bán a legjobb magyar
dráma, a kolozsvári pályázatán még meg sem említették. Ma ki emlékszik, az akkori díjazottakra? Csak késıbb lett az irodalom ékessége. Ezért az, ki ma díjat érdemelne, erre gondoljon, ne a mellızésre… S jött a versmondás avatott elıadója, Bánffy György Holbay-
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versével: Ordító sebek Boszniából. Szívem a torkomban dobogott, halálos csend. Utána vastaps, követelték a szerzıt, s én nem mertem
felállni, úgy vonszoltak a kamerák elé. Egy ismert színésznı súgta,
figyelje holnap a Bartók Rádiót: Önt fogom köszönteni…
Fiaim révén elkerültem Kaliforniába. Oda, ahogy késıbb hirdettem:
ahol ott kellett lennem, legyen az San Francisco, Halálvölgye, vagy
Las Vegas. San Diegóban azon a héten jártam, mikor az ott élı
Márai Sándor fejébe röpítette a golyót.
Mint nyugdíjas elvonultam – kertjeimben dolgoztam, éltem gyümölcsök és szılısorok között, az élı természet közvetlen közelében, ez
volt menedékem, s a mindennapi kemény munka ébren tartott a
gondolatok számára. A „bor” jelképesen megırzi a Nap mindenható
sugarát, a nyár hevét, az ısz gazdag színeit… Így fogok szunnyadni
vagy penészedni könyveimben, míg fel nem támaszt értı Olvasó.
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A szerzı méltatása1
Az Irodalmi Rádió szívbıl köszönti alkotóközössége doyenjét. Az
egyre szélesebb körben ismert és elismert szerzı 1923-ban született
Érsekújvárott. Életkora már önmagában is tiszteletet parancsoló, ám
most sokkal inkább életútja és sokszínő, terebélyes életmőve elıtt
hajtunk fejet. Életkorról egyébként is nehéz beszélni, ha szerzınk
maga kérdıjelezi meg annak jelentıségét, sıt, egyik versében fiatalos
lendülettel túlozva, még a tényszerőségét is – „Nyolcvanan túl
(…lehet, hogy innen?)” –, és aki szinte évente ajándékozza meg
olvasóit egy-egy új kötettel.
Írásai sajátos látásmódról, klasszikus mőveltségrıl, az ismeretek
gazdag tárházáról tanúskodnak. Mindezekhez tanulmányai, olvasmányai, a világ és saját élete eseményeinek intenzív megélése és érzékeny feldolgozása révén jutott. Az irodalom már egészen korán,
három éves korában belépett az életébe – egy Petıfi-kötettel –, hogy
aztán egész életútjának meghatározó szereplıje legyen. Tanáremberként polgári hivatását is annak jegyében folytathatta, túlnyomórészt
a szülıvárosában.
Az irodalommal való együttélése hamar alkotásokra ösztönözte.
Ismerıi már 1947-ben kiforrott költıként tartották számon, ám elsı
kinyomtatott verse csak 1956-ban került a nagyközönség elé. Fél év
múlva azonban, mivel nem akart a hazugság szolgálatába szegıdni,
az önkéntes hallgatást választotta. A 90-es évektıl kezdve aztán
sorozatban jelentek meg tollából az újabb és újabb könyvek. Életmőve, a mai napig, 15 kötetet számlál. Fı mőfaja a lírai költészet
(Elhallgatott énekek, Margaréta, Epelevonatok, 111 vers, 112 vers,
Szulamit, 113 vers), de írt novellákat (Rendkívüli világnap, Novellagyőjtemény, Egy ismeretlen veréb mennybemenetele), kisregényeket
(Reggeli Londonban – Üzenet a föld alól), regényeket (Megıszült
éjszakák, Francia táska, Végtelen levél) és még útirajzot is (Költı a
Grand Canyonnál).
Alkotásaival az irodalmi kánon ajtaján is bezörgetett. Hogy is maradhatna ismeretlen, ha szinte havonta jelenik meg valahol írása –
1

A méltatás elhangzott 2011. december 10-én, Miskolcon, az Irodalmi
Rádió 9. születésnapi ünnepségén, ahol Holbay László életmődíjat vett át a
szerkesztıségtıl.
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gyakran a legnevesebb költık társaságában –, és ha a nevét felfedezhetjük lexikonokban, de a Kortárs magyar írók listáján is, sıt, egy
másik válogatásban, a legolvasottabb szerzık között! A Kassákverse hatására Érsekújvárott köztéri szobrot állítottak Kassák Lajosnak, ráadásul a szobor alkotója a vers szerzıjét is megmintázta.
Saját vallomása szerint ıt egyrészt a szerelem hivatott énekeseként,
másrészt az epék koronázatlan királyaként tartják számon. De társadalom- és kultúrkritikájának hangvétele sokkal szélesebb spektrumú,
minthogy egyetlen – „epés” – szóval jellemezhetnénk: az, a kıtáblát
összetörı mózesi indulattól a kassáki szarkazmuson át, egészen a
karinthys csipkelıdésig terjed. Fajsúlyos, lelket és szellemet egyaránt
próbára tevı gondolatvilága olyan, akár a testes, néha másnapos
fejfájást okozó vörösbor, vaskos tölgyfakupából kortyolgatva.
Gyönyörő szonettjei, a szerelem és a természet hangjai, az ihlet pillanatai ugyanakkor mintha vékony, finoman metszett üvegpohárból,
szemelt rizlingként gyöngyöznének elı, megmelegítve az olvasó
szívét. Egyik kötete ajánlásában olvashatjuk: „Holbay László versei
elmúlásról, szerelemrıl, mindennapi igazságunkról és gyengeségünkrıl szólnak. Olyanok, mint a népdalok, némelyik sorát szinte dudorászná az ember. Ezek a versek megállítják a pillanatot, aztán másképpen engedik tova. Talán egy kicsit tisztábban.” Ahogy más helyeken „a tengert hallja egy búgócsigán: jelenti magát a Kékség.”
Sok-sok írására illik egy másik versének címe: „Rejtély? Szerenád?
Allegória?”
Holbay László az Irodalmi Rádiónak is tagja lett, szinte a kezdetektıl fogva. Pályázatokon ért el sikereket, a rádió különbözı kiadványait gazdagítják írásai. Mővei rendszeresen elhangzanak az irodalmi
esteken, némelyeken személyesen is szerepet vállalt. Legutóbbi kötete az Irodalmi Rádió gondozásában jelent meg. Saját elbeszélése
szerint az érsekújvári Kassák-szobor, de a Holbay-szobor elkészültében is közrejátszott a rádióval való kapcsolata. Szívbıl örülünk, és
köszönjük néki, hogy belépett az Irodalmi Rádió alkotóközösségébe,
és elhozta a tisztaszobák szekrénytetején sárgálló, fanyar zamatú
birsek illatát. Isten éltesse ıt, tartsa közöttünk sokáig!
Jeney András
az Irodalmi Rádió legjobb szerzıje 2008.
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Holbay László korábban megjelent kötetei
Reggeli Londonban – Üzenet a föld alól Két kisregény (Dunaszerdahely, magánkiadás, 1996)
Elhallgatott énekek versek (Dunaszerdahely, magánkiadás, 1997)
Rendkívüli világnap elbeszélések (Budapest, Accordia Kiadó, 1998)
Margaréta szerelmes versek (Budapest, Accordia Kiadó, 1999)
Megıszült éjszakák regény (Budapest, Accordia Kiadó, 2000)
Novellagyőjtemény (Komarno, KT-Kiadó, 2000)
Epelevonatok versek (Budapest, Accordia Kiadó, 2001)
Francia táska regény (Komárno, KT-Kiadó, 2001)
Költı a Grand Canyonnál (Tudósítás az új világból) (Budapest,
Accordia Kiadó, 2002)
111 vers (Budapest, Accordia Kiadó, 2003)
112 vers (Budapest, Garbo Kiadó, 2007)
Szulamit (Budapest, Accordia Kiadó, 2009)
Végtelen levél regény (Budapest, Accordia Kiadó, 2010)
113 vers (Budapest, Accordia Kiadó, 2010)
Egy ismeretlen veréb mennybemenetele esszék, elbeszélések (Miskolc,
Irodalmi Rádió, 2011)
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