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Mártír
Allotuzek tolcsérein
lebeg az irtózatos trónus.
Szeráfok és griffek helyén
ók állanak, ragyog a csontjr-rk.
Kezek idétlen erdeje
hadar az urb en, vézna szárnyak,
eleven botként lengenek
a fenykulloj úi némaságban.

Sr,irtísodik a levegó.
száIhoz kot clik a magasság.
F'okokra szakad, kifeszul,
én támasztom a létra alját.
szétporlik alattam a fold,
de fonn az égércnél keményebb,
s kongatni kezdi kórusát
az :Ú.dv ó zulte k énekének:

Szent, szent, szent vagyok én,
nrer gáz a testem,
szappan és gáz, szapi]an és gáz,
az én glóriám iszonyatos.

e$l lapnyi tr,iz, ennyi az arcuk,
ki kulonbozteti meg óket?
Lobog az ég, ruhátlanul
lobog az eleven enyészet,
A harminckilós kerubok kózt
cí is ott ál1, melyik az arca,
eg} lapnyi tr,iz - hatmillió
egvforma fénye eltakarj a.

Suhog a létra, ragryogó
íbkai a nragasba visznelt,
Keskcnycclcí tirllla a íolcl,
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csucsa nekifeszul a tiiznek.
Es megragadnak odaí-enn,
én nem akarom, de hiába,
és belefájom fogamat
az o|tár szornyri parazsába.

Hatmillió ér co szlop izzik,
ki tucl|a már, me}yik az anyia?
Gyurrizik, felkél, fut a láng,
s a csontjaimat megrohanja.
Imhol vaglok, imhol vagrok,
megjárva minden torlaszoknak
hegrét és árkát, itt vagyok,
s lobogok, mert k is lobognak.

Hogy tíiz ne hulljon
B,I. emlékénelr

A mindenektcíl elhagyott
csontok íolott magam vezeklek.
mert szólottak a koponyák,
s én rencleltettem rizetnek.

Ezékielhez szóltazŰr,
és válaszolt a bizalomra,
és hust novelt a csontokon,
s feltámadott a hekatomba,

En kérclezek, de nincsen Úr,
hogl énhelyettem válaszolj on,
s nem lakik bennem hatalom,
mely él hrist n vel a csonton.
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Kinek mindenre joga van,
azmihez kezdhet e jogával?
S kinek bocsássa meg a brint,
amelyet senki el nem vállal?

Gyokértelen is felszokik
a bizalom torékeny szára.
Azigazakat számolom,
hogy triz ne hulljon Szodomára.

Kotábla

1

Iszonyu volt régen, Kemény
torvények buktak és szulettek.
iobogott élo szózata
kótáblának és feszuletnek.
A hasadozó ég szava
próféták csontj aiba vágott,
trizoszlopok és víziók
ragyo gtatták a pusztaságot.

Ma iszonyubb. Jónás mikor
futott a szótól, tudva tudta,
melyik a hang, melyik a hus,
melyik a város és a puszta.
De ma Tarsis és Ninive,
mint két tojás, egrforma város:
Ki tudja, hogr menekul-e,
vagl most ért el feladaához?
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Mert megritkultak az egek,
isteni szó senkit nem oklel.
Hadakozunk, és nem segít
ma senki fenyes hirnokokkel.
Nekunk kell tudni egredul,
testunk mulandó, kén és foszfor,
s ha késlekedunk szólani,
a fóld s az ég is velunk pusztul.

2

A homokpuszia kozepen
ételem ritka íli és sáska.
Fulembol régesreg kihalt
a tengerpartok csattogása.
Nem nyelt el a hal. De a fóld
a kedvemért mannát se termett.
Folottenr ég korona
a nap kemény tuskéi vernek.

Szavam száraz, mint ez a táj,
Mert ki a népet attól óvja,
ami majd eljon, biztosan,
ha addig meg nem tér a jóra,
azmég segíthet, De aki
maga mogott az iszony at,ta]r

a megtorténtet hirdeti,
annak már nincs tennivalója.

En minclen éijel csontnrez k
fólott virrasztok. Nénra oltár.
Mind rámmerecl, Nincs szigorubb
a megvalósult víziónál.
mert. ránrmered, és kényszerít.
s ki erre es/nlaganr nraradLarn,
szól nonr ltr:ll, Sctrlntiscnr segít,
tltl Ittl tttitt,arliott ltittltlItclatlirlt.

Kótabla 13

két szonett

1

Bordák mogott szorító aggodalma
kototte rá e tájra testemet.
A város egvre változik, de rajta
vázként kiut a régi rettenet.

Vénáim medrén átreng a Duna,
Pestet s Budát hordozvajár a vér.
Megujul a friss hónapok sora,
cle egy év vájatába visszatér.

Minden Karácsony egv decemberé.
A mozdulatlan dátumok koré
uiepszik rninden multtá-dermedcj

sebes perc. Úlra-elvállalt hazám
gondjait immár híven hordanám,
s a brintudat ránksulyosul, akár a kcí,

2

A btintudat ránksulyosul, akár a kcj.

Az ország nem tekintett iszonyukra,
míg vánszorogtak, s az ut sztikulcj
torka felitta cjket. Am emlékuk, mint az ikra,

csomókban ul a bontott síku tájon,
s testetlenul, a széthullott keretben,
a Bécsi-utat nem fogyó menetben
tapodj a es/:re hatszázezer lábrryom.

Ugy fedi cjket most a jeltelen lét,
nrint. htivelye a megpilrerró pengét,
s ti.i íiit érlclri nrirglriiza( ttz itltna.
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Kettécsapott torzsbcíl, erótlen ágon
novekszik ittfelej tett ifjuságom,
és szétforgácsolódik, mint a szalma.

Az itelet

Nem enyhulhetek, mert helyettuk élek,
akikben tobbé nem kelhet bocsánat.
Ók nem változnak. Mint fold a kovet,
us/ viselik a mozdulatlan vádat.

Tavaszodik. En eszem és novekszem.
Az eleven hus éi hoz hajolna,
kapaszkodnék a létezó világhoz,
ntinl noveny a karóra

de ugl kell élnem, konyortelenul
és enyhirletlen, ahogy ók halottak.
Meg kell maradnom, mint foldon a kó,
igazságukban meg nem ingatottnak.

Heged a fold, kihasított helyuk
a szulet kkel lassan me telik,
minden nyomukat benovi az élet.
Magam vaglok az utolsó itélet,

Az éIó

Inkább pusztultam volna el veluk,
mint ígl éljek, halálukkal tomotten.
l,e-lecsapnak rám, nrint a keselytik,
és kit,épik a résztiket belcílenr.

KótabLa 15

Joggal teszik. Helyettuk test a testem.
Utolsó perceiket viselem
tizenhat éve. Akár a kereszten,
ugy csuggenek feiemás szivemen,

En vinném ket nragammal tovább,
hadd lenne sulyuk bennem erjedó,
hadd lennének, mint oclakinn a fák,
noveked és ujuló eró -

Az éIó yengul. lrnne ugy talán,
hogy ne a végs percet hordanám,
hanem azt, melyben árokpartra érve
emlékeztek egy jó íálat kenyérre.

Szakadék

Ki vasárnapi levesét
étvággyal ette, vagy ajárda
szélén nyugodtan álldogálva
elnézte foltnyi arcukat,
míg botlacl oztak a menetben,
míg vonultak, a fold lakatlan
táj ainál magányosabban,
a téli Dunapart íblé,

mit tudja az, miféle sziklán,
milyen szakadék peremén,
lábujjhegyen micsoda partok
kopár fokain állok érr,

s lrogy elszakithatatlanul
milyen er kot ide engem,
hogry nrit emelek vállamon
nlir gá llyosa n és elveszetten?
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De ígv igaz: most es/magam
tartom íél cjt a két karomban.
S ha nem nvul értenr senkisem,
és iznonr végll1 összeroppan.
és kicsírszik lábanr alói
az emllerség végscí karéja,
ha nem nyúrl ertenr senkisen,
leztrhanunk a szakadékba,

A harmadik
Ha elindul a lrarmaclik királyfi.
a pillantása megh kolve retten
minden íátorzsre a kcírengetegben,
nrert l-estvéreit látja koben állni.

Es ttrcl.ja, aclclig nem mehet. tovább,
míg akárlro.q)I is, rá nem lel a szóra,
an. it kívánL az utszéIi boszorka.
ami a kóvet h[rssá oldaná.

Hogvan monclarrá azi azi ercicjt,

hogyan lrallaná minden madarával,
amikor ó aziszony ban lábal,
s már orrtestét is kikezdi a kcj.

De nem mozdul az egy-titjál szcgcí
kopár kolosszt_tsok, a bátyjai
erclejébcíl, mert azt a szót c,sal< cj,

a legkisebtl képcs l<itttoltclani.

Hívás
lVlert arra készult, hogl kir,éclené,
ha tán a tobbi ujra nekitánrad,
s a gvr_iloletet r,állalta urának.
bár tudta: él a legbels ó alázaí,
s szive kezclettcjl a szereteté.

S rrzt kapta r,égul is feladatának.
lrogl két rlállával tartsa meg ir hazat.
nrei_y egykor ráomlott és betemette;
tulélte és vallotta, nincs bocsánat,
s kernényen állott a ronnak felette.

- trn sokat nem tuclok. és eróm is csak annyi:
próbálok a lrír,ástlak szót fogadni,
mert hírlirst hallok én, s lra úrjra ellenemre
forclulnak a falak, ha ujra betemetne,
hát ugy legyen, ha ujra ellenenr dól.
En lenrondottanr nrinden r,éclelemrtjl.



Part és tertger



Part és tenger 21

Az emlék
Kiszolgáltattam kényre-keglne.
Idegen tájakhoz kotcjdtem.
A sárgavoros esti víz
kifogyhatatlan félkorokben
rajzott, s mikor itthon a híd
vasának támasztottam arcom,
megvakított a szemhéjam mogul
felg1ruló déltengeri alkony.

Mert minden éjjel visszatért
a v áItóIáz. lr gurbe vá gott
feszes sugár, futott a test
e ltávo Io dó fókuszáho z.

F'olottem kétszemhéj nyi táj
felholdj a tuzótt minden éjj el,
kuszkodtem,vergód rovar,
az égredontott meredéllyel.

Szabadulok lassan, de látom,
mint tompul el az ószi tenger
tollszurke lapja, és a dombok
gy.urkéi kozt, magányos ember,
ott áll ma is, megnovekedve,
a hegrvrdékig ér a karja,
s a távozó, veszend tájat
emlékeimben osszetartj a.

Part és tenger

Eglszer a nap, máskor a hold
nehéz fenyében állt a tenger.
Hol trizvorosen csattogott,
hol vasfehéren rryugoclott el.
Iis rryár volt nrinden é.|szaka,
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egyetlen zápor sem szakadt le,
világított a puszta viz,
sotétedett az ég folotte.

A part nrentén ketten futottunk,
átugorva az árkokat.
Lábunkon átcsapott a tajték,
surolt a száradó moszat,
Jó másfél óra rohanás
a szélben, s odabenn a tábor
lámpái, csonclje. Mi maradt
a napokból és éjszakákból?

Ahogy kibomlik a novény,
ugy hajt ki bennem minden óra.
Lábamat rlerdesi a víz,
leszáll, és í'elcsap sustorogva.
F'utok-futok a parti szél
sodrában. mosl már egymagam.
a lámpák és csond felé
futok a szélben, boldogan,

A kárhozott

Letuk lratárán áthajoltak
a hegytetcíig, ahol laktam.
Láttam fenyofatestuket,
és biztonsá os áhitatban
érinthettem bó kontosuk
érc-sodru, eleven szegélyet,
Nagy szárnyuk érdes tollai
j ártukban homlokomat érték,

Mikor zuhantam, és az ég
lhlai zírgtal< korii lottcni,
s a nleglrttsirclri ltlveg

Part és tenger 23

sebes kullcjibe utodtem,
nrég láttanr ferryló sarkukat
megvillanni a hegygerincen,
aztán lassult a zuhanás,
s a vizek aljára keringtem,

trlfeketedó testemet
vak pernyeként viszi az áram,
az olajos, ásványi víz
emelget srirtí kosarában,
s míg a kopár, éjféli tenger
utemeharso szakadatlan,
kihallom szár nyalk zaját
az eltávolodó magasban.

A tenger

Kiusztam egyszer délután
a változatlan horizontra.
Baloldalt kupos heg,rndék,
jobbról a félsziget korongja.
trmelkedett és elsimult,
duzzadt és lelapult a í'elszín,
s horpadva siklatott tovább
nyílegyenes átlój a mentén.

Emelkedik és elapad
a hónapok szapora gátja,
Feldobja testemet a tél,
s konyortelenul visszarántj a.
De ejjelente egy laág
Llt dik sátorunk falához,
s a íák mogott ugt5l zúrg ar víz,
nrirrt tiivolr,ól egy csti város,
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trgletemes robaj. A fény
felfut a kóvon. Ritka tajték,
A házak mintha szintuket
leejtenék és megemelnék.
Elcjredolok. Kezemet
ferdén a szemem elé tartom.
Ragyog, vakít a lámpasor
a másik járdán, vas/ a parton.

veszedelem

A ták mogott éhes vadak
ugrásra készen, hetek óta
figlelnek és lapítanak,
meg-megráng a bokrok bozontja.

Sárga karikák, szemgolyók
tuze kitágul, hunyorog,
átsut a fekete borostyán
vastagb rén, akár az ostyán,

A torzsek mozdulatlanok,
de gallyakon, leveleken
konyortelenul kiragyog,
veszedelem, veszedelem.

Afa
A sok kozul annak a fának
jeggyel jelolt gyumolcse férges.
De kit az Isten alkotott,
kivánkozik az orclogéhez,

A szeretet, a gondolat
vllágos rétege alatt,,

Part és tenger 25
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a sotétben idegen éhség
loki novekv érverését.

Ehség a rosszra. Iszonyu,
a tobbi kozott az afa
magányosan már ugy lobog,
akár az Isten pallosa,

Bukott angyal

A mélyek mélyén odalenn
felépul az egyetlen ország,
hol a gonoszok lábait
az irgalom konnyei mossák.

Szegények. Régi, gyonyortí
arcuk a bunt 1megromolva.
Akié ez a szánalom,
az veluk egrutt jut pokolra.

Kiséró

Lepteimet koveti
lappangva a szerelem,
fal mellett huz, meglapul
minden utcaszogleten.

Mint az árnyék, akkora,
jár mogottem nyomtalan,
azt hiheti, aki lát,
én meglek csak, ep5,rrnagam.

Akármerre járhatok,
elhagl és elémkerul,
vár a másik oldalon,
kovet észrevétlerru1.
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Falu
Még nem tévedtem el egészen,
a pálmákra is figrelek.
tnmbjuk csomókban csugg az égen,
és mediterrán gyokerek

háta bukik ki a homokból.
Itt kurtaszáru paprika
veres ,fuzére císzi napban,
és nádtetcík. De annyira

nem tévedtem el, hogl a nap
s a nádtetcík folott ne lássam,
mint csapkodnak a madarak
a tenger déli robajában.

Ismeretlen
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Ismeretlen

A sotétben megncítt a tenger,
jon isneretien grotrelemmel,
alig van part nrá1 ami védjen,
ide jutottam. Szégyen, szégyen.

En, ki elég voltam magamnak,
most tűrrjem el, hogl megragadhat,
í'ekete hullámára dobhat,
elnyelhet, fólém magasoclhat?

Nincs más szerelem, csak a fold,
az ég, - segíts rrreg, kuzdj velem,
ne hagyj el, egyetlerr világ,
nincs más szerelem. Így legyen.

Szerelem

Es esik, fehér az ég,
csattog avíz a tetcjkón,
lelassul és megiramlik,
sok escj hull ezen az ószón.

Es esik, boldog vagyok,
boldog a kezem, a szájam,
fehér az ég, felolclozó,
hrrll lényesen, halorlányan.

Forrás

kobc'l vizet íakasztani
kontryebb, nrint amit te tettéI,
anril<or f:ngcnl ntozdulal.Ian
szililii inrll<il nttlgtcrcnr tt:t tól,
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Voltam kopár k, tilalom.
s a szerelem, ki hitte volna,
hogl ilyen rejtett utakon
tór eló váratlan folyója,

s ugy megragad, ugl elsodor,
hogl lélekzetnyi pihen re,
egy kortynyi idóm nem marad,
hogl meg nem áIlhatok el tte,

vad és szelíd ereje visz
az égalatt, a fóld felett.
Buzog a forrás. Irglen áldott
a te neved.

Feltámadás

A fólemelt és utnikészkarok
lehullanak, ha kózelukbe érek,
és minden arcon ott a dobbenet,
elkerulnek, kitérnek.

Mert ott fekudtem a tobbi kózott,
amész alatt, a foszló seregekben,
de megérkezett valami eró,
és kiragadott engem.

Most ujra járok. Nincsen még utam,
de folottem az édes, tiszta ég,

az eleven fóld terul el alattam,
és érzem vállamon az ókezét.

Ismeretlen 31

Otthon
Most trinnek el a foldek mindorokre,
és mindorokre eltunik a tenger,
mint elapadówz, magamra hagynak,
uEr usznak el a sosemlátott íálvak.

Fodelem épul itt, ebbcil a fából,
már készulóben sarkok és falak.
Csak oszlopai meg ne rogyjanak,
nragasodjék, és le5len biztos otthon,

Hónapok

I

Virágot nyit a szerelem,
és elpusztul naponta,
Virágait és száracló
lombját es/szerre ontja.
Hova legyek már én, aki
csak biztonságra vág5,tam,
lassan a csontomig fagliok
e pusztuló lakásban.
Szaporodik a keserti,
az édesség fogyóban,
már abba sem fogódzhatom,
aki valaha voltam,
adj házat, érkezó tavasz,
huzzfa|at, mely le nem dcjl!

Mutarsd nleg végre, mi maradt
allból a szerelemból.
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A labirintus utjain
én nem tuclok eligazodni,
váratlan nyító folyosók
mélyén forclulni, kanyarodni,

Nem labirintus ez, mocsár,

A lábam térclig vízben á11,

nem mozdulhatok, hova mennék,

fólbug aziszap,mint a gerlék,

Nem ingovány ez, sivatag,

Allok at,ű,zó nap alatt,

konyortelen, forró jelenlét,

neá mozdulhatok, hova mennék,

Egyszál fíjnél magán}o sabb án,

ingoványon és sivatagban,
így vagyok én már, védtelen,

ciapkodhat rám a yotrelem,

iII

Hónapok óta eifelejtett,

bár vele voltam. Icleje,

hogv én is végezzek vele,

de tn nehezebben felejtek,

A szenvedés eszeveszett,

nem ismer konyoruletet,
ahogl a 1át viharos égen,

*.giraggat, osszetép a széglen,

Isnteretlen ooJJ

Korong
Vigyáznak rám barátaim,
a bajban nem hagynak el engem,
vigyáznak rám, hogy el ne hulljak,
de nem lehet aludnom, ennem.

Egy korong porog szakadatlan,
én a kozepén mozdulatlan,
nappal és éjjel iszonyatban,
szemem orokké lezár at|an.

Atok

A csontja tuzes nyárs legyen,
égesse porrá onnon husát,
mint ami engem szaggatott,
szaggassa olyan nvomoruság.

Bennszakadt emlékezetét
ne kuporgassa kegyelet,
mint ki sosem volt, ugy legyen
megtagadott, elfeledett.

számvetés

Megmértem ót, és konnytínek találtam.
Csak vágyaim véletlen otthona,
ahol én hittem, nem volt ott soha,
csak magam éltem evárakozásban.

Egyedul voltam, hiába kerestem,
nenr kínzatott cí azon a kereszten,
érr luggttlrrt ott becsapva, ostoba,
most. ellbrrltrlok. tit |ára eresztenr.
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Mint a vizet homokos ágla,
elengedem, és maradjon magára,
már minden hullám messzebbre taszít,
nem érzem tobbé hányódásait.

Népliget

Azóta áll a délel tt,
nem alkonyul soha felette,
aranya esrre tomorebben
sulyosodik a levelekre.

A kuls -bels ragyogás
feitólti, kidagad a képból,
már roskadoznak terei
a nem szun nap nehezét 1.'

Emlékeim kózé akasztva
himbálnak, mint a duzzadó zsák,
és megfeszulve pattanásig
fényesednek azok az ór ák.

Kénsárga platánok alatt,
lehullott lombokon hevernek,
s nem kelnek onnét fel soha,
nem indul el a két szerelmes.

Esó

Zuhogott szakadatlanul,
hullott a tet kre, falakra,
orok es ben ragyogotl
a szerctók fcdctlcn arca.

trs kapualjtól kapr,raljig,
padtól paclig, }ret,eken át,
íolotluk ég nehezedett,
testukón ázott nagykabát.

Az ütl-es erd k. a hidalr.
es nrinden utca veluk ázott,
koroskorul emeletek,
flitott falak. száraz lakások,

Nekik csak a végállomások,
csak a lakatlan ligetek,
csak a lehulló ras/ogás,
csak az esó, csak a hideg.

A kálylra mind kihul bizony
s kihul az emberek lakása,
de í'ennmaracl, akár a hold,
fedetlen arcuk ras/ogása.



Arangerdó



Arangerdó 39

Fa
Egyik faltól a másikig
annyi a hely, mint én magam.
Szemem két l,,tzszinte s von al,
arcomnak még csak nyoma van

Olyan vagyok, mint az a fa,
mely alakját a rostba vájja.
O, irtózatos gyokerek,
eresszetek a napvilágra.

Konyorgés

Most teszem elsó lépéseimet
a puszta foldon. trnnél nehezebb
az sem lenne, ha járnék kifeszített
egrszál kotélen, Kónyorulj etek,

Halottaim, a mozdulatlanok
tobbé nem tartanak velem.
Elindultam, és egyedul vagyok,
forduljon felém, aki eierren.

Haláluk biztos mérce volt a jóra.
Most ugyan hol találom,
hol lakik igaz ni,,ugalom, milyen
veszend szalmaszálon?

Pedig sürt valahol, raglog
egy igazabb lét napvilága,
Adassék végre emberi bizonyság,
hogl nenr élek lriába.
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Abrahám
,,..,Mikor Abraham kU tt a barlangból, gondolkodott
szíuében: ki teremtette az eget, ct JóLdet és engem?
Imadkozott mínd egész rlap a napírcz. Este Lenytgodott a
ncLp nyugaton és JóLkeLt a íuld keLeten. ReggeLre
lengugodott a hoLd nyugaton, és JóLkeLt cL nap keleten,
Mondta:,Nincs eró ezek kezében, Úr uanJót tttlk, ttozza
Jogok imadkozní, etótte boruLok Le. " 

(BET HÁMIDRÁS)

Mint cethal kiveté a barlang
az éj onmagát feltakarla
az ujszu|ótt világ kitárul
elószor lépett ki a partra

F'eljott a hold az ude rirben
bolygók ragyognak sokasodva
a csillagok csóvája hrisen
csapódik reng a mennyek odva

Lement a hold feljott a nap
az árnyék nyulik korbefordul
a csillagok elfogrtanak
szóló szemek mézgáj a csordul

Lement a nap feljott a hold
szóló szemek ragyo gn ak uj ra
valami hang hasad az ég gerezdje
a fény fokain át valami szellem ujja

Lement a nap lement a hold
mi fogja á|talaz e észet
emelkedik és lezuhan
e íbrlyton .jrrló cnyószet

Aranyerdó

Ha zuhan is mindig elcíre
bolygók érnek a venyigéken
a színek tarka legyez je
osszezárul az egyetlen fehéren

Jób
Mert fiaim és lányaim
elégtek, és veluk a sátor,
és gyotrelemmé lett a testenr
a sátán undok ótvarától,

s barátaim, az igazak
- mely ártatlan életem érte -
kozombosen bólintanak
a nem érdemelt buntetésre, -

nem ezekért, nem ezekért
szakadott fel a vád bel lem,
hiszen én nem jutalomért
éltem ugy, ahogy éltem.

De lehet fiam kétszerannyi,
épulhet fényes ebbr e házam,
s felébrecihet a brintudat
Bildád-, Cóíár- és trlitázban,

én már tudom: nem óriz ur,
s nri most elért, lecsaphat ismét.
Fodelem alá mindorokre
bekoltozott a védtelenség,
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Josephus Flavius
Irnn vánszorog, porlepte guzsban,
a nép java, Titusz keglével,
a díszhelyen, megkosz oruzva
nyugszom én, torvényes kivéteI.

A guny kit illet? Zugaváros,
kovek csapóclnak. Irnn a vesztes,
Szenny hulr| az aggok homlokába.
Sár fenódik a sebhelyekhez.

Az asszonyok emlóje tárva,
A sopredék zug. Hol a város?
Konl,r,,tárai, - ide akartam
jutni, világnak fókuszához -

Es a másik,hol az a város?
Hiszen a császár megigérte!
szurok szitált, és tíiz kacsolt í'el,

futónovény, a fal kóvére -

De majd a mtí. De majd a mtiben.
Evezredek inga3 a maj dan
visszára fordul, s nagJr korongja
felclobja majd. Csak ezt akartam.

A fejuket, idáig érve,
mind elfordítják. Nem mutatja
felém az arcáL egy sem. attot<,

derékig burkol Róma napja.

Arangerdó 43

Bereníké
Palotáimat odahagytam,
Jóillatu ezustmedencék,
szokcjkutak királyi csendj ét,

most itt ulok a sivatagban.

Csontomon elapadt a hus,
bór sul karomra, koponyámra,
száraz vagvok már, mint a sáska.
kopog a hangom. Jól van így.

Dagadó, hullámzó okornyái,
az arca egeimre folszáll,
s tobbé nem mozdul el soha,
tuzel a pusztaság pora.

József
Itt senki nem volt nálam nyomorultabb.
Úgy érkeztem, mindenból kivetetten,
ami vagyok, a semmib l szereztem,
most nagl hatalmam jogara kezemben.

sebeim is azóta kisimultak.
trs tápláléka én leszek azoknak,
kik megkotoztek és verembe clobtak,
és szenvedésemen nem iszonyocltak.

Most várok, gazdagon, Testvéreim
jonnek, jonnek a fóld osvényein,
csak egy szar,rrk legyen - és érr, gondvisel juk,
arcomat akkor íolfedem elóttuk.
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Jeremiás
}in mondanám, hogy gyonyorri
a mandulafa friss virága,
de megkeseríLett az |Jr,
hogy ne lássak, csak pusztulásra.

Nem az én szavam az a szó,
s ha ki nem mondom, agyonéget.
Testemben meddcj iszonyat
rakott magának menedéket.

Az anatóti éjszaka
ugy zug a szélben, mint az erdcj.
Virraszt_ok, s kertem kapqát
megzorgeti az eljovendó.

Hét mese

I

F'elhcí folott cikornya, párkány.
Ott kónyokól az ósz kiráIylány,
A volegényre vát, hiába,
orokre elrepult a láda.

TI

Szegény Piroska megy az erdón,
gyanutlanul megy a tilosba,
rátér szegény a rossz csapásra,
megy az erd n szegény Piroska,

ilI
Te vagl a legszebb, }{ófehérke!
F{a nregttrdják, megolnek érte.
[)c llefogacl lrtlt igazi t rpr:,

Mtlstcllrtr llcttt ttilz a ltiltrirllc.
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IV
kicsi tóban kiskacsa flrrdik,
rovid az utja parttól partig.
Folotte óriási szárnyak,
év századok hattyui szállnak.

V
Ha eg} fejét levágom,
sarjad helyébe három.
Azt is levágom eÉyszer:
sárkányom, nem menekszel.

VI
Kivittem ót a partra,
és nem szóltam soha,
kés élén jártam érte,
de nem figyelt oda.

\TI
Elindult ewszer egy királyfi
az igazságot megtalálni.
De míg az egyik me találta,
az utat sok királyfi járta.

Vackor

Egy kórtefa kulon-kulon
tartja leveleit az égre,
egrforma, tomzsi levelek
sokasága és torpesége.

Gorcs gorcsre épul, kurta torzs,
s tonror, dinári koponya:
szélfr-rtta esti ég alatt
gombölv dil< a koroIra.
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Hangya
Három vasvoros golyóbis
gurul gorbe lábairon,
vélt veszéll,t 1 ijedezve,
komoly veszélyre vakon.

Percenként cikk-cakkba rántj a,

feldonti a félelenr.
cs ápj aival haclonászva
rohan a teriyeremen.

Korhaz

Konyoro gj unk mindannyian,
hogl ilyen ágyra ne keruljunk,
Egészségunk napjaiban
ép tagj ainkkal menekuljunk,
Mert fóldre sose lépunk aztán,
furdetnek kád folott a deszkán,
akkor eszunk, ha megetetnek,
fekhetunk kiszolgáltatottan
a gfotrelmes konyoruletnek.

Ráncok lepik a lepedót,
kisimítják, gyur dik ujra.
Mozgásra vágyunk, aze|ótt
legsaj átabb tulaj donunkra.
A pohárig az asztalon,
kezunket csak az ágy fejéig,

de takarónkon tul a lét
beláthatatlan messze fenylik.

Az épulet nyog éjszaka,
az éllclr ágyak roskadoznak.
Iis 1t:st it tt:slnck vírlaszol,
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a fá;dalom a tájdalomnak,
Kinn hordja-viszi a havat,
porgeti korbe-karikába,
veri a fóldet, konyoroglunk,
hogy ne keruljunk ilyen ágyra.

A hófuvások reggelén
egy-egy fa ága még ha roppan.
Ösvényeken járkálok én,
keringek egy uveggolyób an,
Ingatja egy fehér feny
nag$ berliner-kendój e roj tj át,
koroskórul a rengeteg,
rigóvidék, cinegeország.

Tizhét. Kiléptem a kapun,
s elóállott az én világom.
Felsorakoztak hegyeim
tolongva a látóhatáron.
Megindultak a városok,
karéj ba gytíltek kórulottem,
és én elsó lélegzetemmel
a foldet birtokonrba vettem.

Télutó

Maj d megs zóldrnak nekem is
a lassan kitelcí faágak,
majd szólnak, mint a madarak,
s a torzsek felett fol-leszállnak.

Mtir csicsereg a fold alatt,
Mírr k reirr a benti utnak
a gy(ilttirlal<ó lcvelek
ell<riszii l t t:l< tis lncginclr.r l l ir l<,



48 Székelg Magda

Iis fellobog a nyári erd ,

s patakként csattog minden ága,

Egy reggel majd felébredunk
a csicsergésre, csobogásra,

Aranyerdo

Ahogy a padlót átuti
a fa, és betolti aházaL,
hiába téptem gyokerét,

kikelt a kéretlen bocsánat,

Meleg ruhám, a gyulolet
naponta szakadozik rólam,

és védtelenul maradok
a lassan rámtor vaáonbari,

Átfog, felemel a magasba,
és én vagyok már minden ágon,

s felzug, raryog az aranyerdcí:

lefo ghatatian ifj uságom,

Elí dótten
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kut folott

Lodul a kut kereke,
akadozik, csikorog,
meggornyedve mozdulatlan
a kávára hajolok.

Már az aszá|y orokos,
hasad a fold, mint a seb,
visszahuzódik a kutban,
a víz egyre kevesebb,

Jobb ennéIawózón,
zuhogása, csattogása,
tetemei puffaclása,
pusztulása, nagy orom -

Fonn az égen, mint a kó,
e$rjon, aztán nagy korokben
kavarognak egyre tobben,
szárnyak, cscírok; temet .

Utcán

Mint grík a bcjrét, levetette
a város a telet,
sétálni mennek a családok,
apa, anya, gyerek.

trgy kicsi, két nagy, kézenfogva
nrennek a boldogok.
Jó ígr is. l,oholok azutcán,
egledul loholok.
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Egyedul

Magam vagyok. Van takaróm és ágyam,
bárki nyugodtan megalhatik nálam,
nekem is adhatja, addig amíg,
pár órára erejét, izmait.

csak szerelem ne, Akkor nincs menekvés,
oclaadja, és visszaveszi testét,
és tehetetlen, és boldogtalan
uira és ujra menteni magam -

Utak
Majd kivet dom azutaha,
csak megyek, a szelet harapva,
magányosan, megyek, megyék,
míg elhagyom a hegyeket,
míg nrajd csak a szél fuj felettem,
míg csak a szél, mind élesebben,
ahogy majd egyre távolabbra
csak megyek a szelet harapva,
magányosan az utakon,
és nem hagy el a nyugalom.

Napon

Aza jó, amikor a láb
tapodhat a forró honrokban,
ha napon heverhet a test,
az jó, mikor az ember ottvan,
tlap, víz, homok, csak az a jó,
ha messze gondtól, gondolattól,
nemélni,csakab r nát,
csukott sze tmel, az az aranykon
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Harang
Zugat engem a bójti szél,
zugok, mint a harangok,
zuga kezem és zug a lábam,
csak ígl adok én hangot,
csak zugok, mint a leveg
folottem és alattam,
nyelv nélkul zugok, kondulok,
zug megállíthatatlan,

Hold

Az évek szaporodnak,
már rég nem szeretem,
már minden íze elhalt.
már más az eleven,

udvara, mint a holdnak,
világtalan fehér.
Es mégis, hogyha látom,
szivemre száll a vér.

Elfodotten

Mégis, utja kozben,
t led elfodotten,
hogyha olel valakit,
mégis, mindorokre,
te villogsz fólotte,
te szemed, fogad vakít,
hogrha elzuhannak,
sólyomszárny hajadnak
látJa lobbanásatt.
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Leopárd
Es nem volt mozdulatlan óra,
hogl nyugalom terítse h sét,
eltáradva és felriadva
csak gyonyortiseg, gyonyoru seg.

Vad lombok, égboltok alatt
csak izmok osszevisszasága,
s az izmokból feltámadott
az skorszakok leopárdja.

Eltunt az akét test, mikor
hatalmas fej ét felutotte,
az akét arc elváltozott,
mert uralkodott fólotte"

mert ami tombolt, szornyéteg
szerelme volt, váltott alakban,
Viselte a két nyomorult
gyiloktalan, felfalhatatlan.

Kandur
Megérkezett a tigris,
alélt a hajadon,
és felszokott a foldbol
fóléjuk a vadon.

De éledt az aIéIó,
lehullt a lombLaraj.
s a tigrishordulésból
maradt a macskajaj.

Szánalom
Zsugorodik szegény gonosz,
csak rongycsomó, már nincsen arca,
lohol egyedul, magyaráz,
undorító sérelme hajtja,

kij ár tobbfele kárhozat
neki, de irgalomért háza|,
és nincs számára irgalom,
ami ové, viszi magával.

Ha volrra, aki tartozik
neki akár garasnyi jóval,
egy pillanatra szánja meg,
és legyen óvé az a sóhaj.

Atyámfia

Kószontelek, atyámfia, fárkas !

Ha akarod, a husomba falhass,
mégis inkább lábomnál hasalhass,
szeretetem !ám ez a hatalmas,

Furkósbot ne érje semmi jusson,
hanem fényes tisztességre jusson,
de fogától uj vér ki ne fusson,
akkor duhom vesszeje lesujtson.

Vitorla

Hegytetcírr volt az a szoba,
nem is szoba, csak ágy és ablak.
A]udt, cle engem valaml
meglnclított. hog l'elrlacl| ak,
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s az uvegen áradt a tó,
már nappali fenyét kibontva,
s szélfiitta, párás szárnyakon
egletlen korai vitorla

magányosan és boldogan
tigl szállt a puszta ras/ogáson,
ugl szállott érintetlenul
a vízen-égen az avászon,

ugy szállott az órókvizen,
mint hogyha én, kezdetek óta,
De felébredtek karjai
és hullottam, akár a tóba.

Liliom

ó srirri vizililiom
ó édességes vad szirom
emlékeimben elborul már
fedi a fekete korom

Valaki ur volt eg5rkoron
napomon éjszakáimon
nyomtalanul elvész orokre
birodalom és hatalom

De idegen határokon
virul valahol a vadon
virul valahol ávolodva
kifoglhatatlan gazdagon

Az arc
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A len meséje

Most jajgatok, ha megtilolnak,
de vásznak fényessége holnap,
s a legutolsó lobbanás,
a fust után lobogvalami más.

Dália
A kerítésen kívul, kutyatej,
vadfii kózott egyetlen dália.
Dult szár, szírombozót, szélfutta fej,
itt is megáll, ha meg kell állnia.

Palota

K re kovet, kín minden mozdulat,
egyjottányit sem nónek a falak.
Ha kóre kó, nem épul fel soha -
és virradatra áll a palota.

Kardnyeló

l,eszek mindegrre némább
megfojt minden napom
a torkomban tuzes kard
ki nem okádhatom

Mert állatokból élek
a husukat falom
mert temetó a glomrom
tómegsír borzalom
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Mert más el l falom fel
akeze csontkarom
fuvetzabál miattam
folfordul a napon

Mert ami igazam volt
az egyetlen vagyon
oly glorsan folzabálták
nyomát se láthatom

Mert ami igazam volt
én sok ártatlanom
kezet fogok mosolygok
a grilkos megvas/on

Mert átver a tuzes kard
husburkon érfalon
s felelhetek hiába
mindenért esr napon

Sivatag

Repedezett vádik ásítanak,
sistereg a homok és tiiz a nap,
igazságom a toml ben apad,
mind kevesebb, mind ihatatlanabb,

Az orom

A test orome nyomtalan,
mint hoglha másfelé mutatna,
tul onmagán, tul valami
bizonyosabbra.

Az arc 61

A pusztában
Jó otthon ez a sivatag,
annyit mutat, amennyit adhat.
Fát nem fakaszt, s a kaktuszok
levelei le nem lohadnak.

Nem éhezem, nem szomjazom,
elindulok mégis utamra,
s addig megyek a homokon,
míg rálelek az én Uramra.

Meg kell találnom valahol,
hiszen szava hozott idáig,
s ha már számomra szava volt,
valahol megvaryon a Száj is,

mert igazságom sulyai
tiirhetetlenek eglmagamnak.
Elevenen elszáradok,
de csontjaim felé mutatnak.

Pelikán

Mint a pelikán, táplálom saját
boldogságom nóvendék madarát,
Napom es/re erósebben ras/og,
én egrre láthatatlanabb vaglok.

Nyar

Nyugodt vagyok, nincs rossz sorom,
dolgozom, nem gonclolkozom,
kezemben lábasok raglognak,
benovl szálanrat a Lyom.
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Reggeltol estig boldogan
osszeszorítom a fogam,
még soha fólottem ilyen nyár,
határtalan, és hangtalan.

Tél

Hull napra nap, hull, hull a hó,
hull a fehér depresszió,
benn ropog atíiz, mint a dió,
a kályha falára tapadni jó.

Be kéne nyomulni a kályha fala
mogé ahol duborog a fa,

lobogna az ember husa, haja,
de a csont, a csont ís átizzaná

Harminc

Amilyen most, olyan maradsz,
Ilyen marad a szem, az arc.
Apálya jon a hrisnak, mint a habnak,
de ezek a vonások megmaradnak.

Csak az\esz láthatóbbá, ami van,
csak a folosleg hull le nyomtalan,
hegrrol humuszt, lehordják a napok,
amigaz él n átut a halott.
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Az arc
Harmincon tul az arc
elszabadul,
A rossz, a jó kiutkózik
javíthatatlanul.

Hiába, ha a tettetés
tókéletes.
Agalázataz arcot
szétrágia, mint a szesz.

Minden elvétett indulat
belehasít.
Je|ziahus ajellem
foldcsuszamlásait,

Kivési, megÍazítja
a réseket.
Kicsap a szenny az arcok
toltései felett.

Az elhaglott vonásokat
fólveri a vadon.
Harmincontu| az arcon
nincs hatalom.

Ikon

]Vemes Naga Ágnesnek

A makulátlan arcok,
a nyíleglenes vállak
állnak a lapnyi térben,
osszeszorítva állnak.
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Nincs hely eleven fának,
nincs hely eleven égnek,
alig elég a testnek,
mi elég az igének.

Barna aranyban állnak
ugz eltakarva állig,
csak a végleges arcok
ercjs vonása látszik.

Azid megcseréli
minden kóvét a falnak,
a lapnyi térben állók
hibátlan megmaradnak,

Hiátus
Naptalan, hangtalan jelen,
kiterített szemfódelem.

De áll a mult, amit megéltem:
nap a napon, és év az éven.

Sóbálvány

Jaj annak, aki visszanéz,
telek, nyarak telnek hiába,
csak a fehér hamu pihéz
Szodomára és Gomorára,

Bibliai
Lakomára érkezik a vendég,
a prófetát a kutba vetették.

Vigadozás, fényben és glanutlan,
a próféta mennydorog a kutban.

Kozépkori

Tornyos, lobogós palota,
vele szemben a kaloda.

7ó|dmez ben a kasztok,
azurak és a parasztok.

Világos a táj címere,
kinek hus, kinek cibere.

Az érkezó ármádiák
nyomában két íródeák,

Eglik benn ul a palotában,
másik kinn ul a kalodában,

Horgászok
Az egyik

Kifogni mindent, mert fut azidó,
horogra rossz keszeg, rongyos cip ,

a szárazon hátha uszonya n ,

csak tell legyen mtndlg a szutyó.
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A mósík

Napok, napok, telnek és mulanak,
ulni delek és éjfelek alatt,
de ha a két kar tobol kiszakad,
kifogni es/Szer aztaz egl halat.

Madonna

Fény tartój a, fénytelen,
homoru alak,
mozdulata nem lehet
mozdulatlanabb.

Sotét anyának ilyen
világos fia,
a depresszió után
eufória.

Kettós fénykép

Ami ezután jon, rremaz enyém,
kett s kép fut az éveklemezén,
más évek utnek át az éveken,
más tórténet a torténetemen,

egl halványuló, egl élesed
két testet visz az egletlen id ,

belépnek egrmás lábnyomaiba,
és az anyán áttetszik a fia.

K tabla 67

Egy régi budai sírkóre

Mert megadatott itt nyugodnia,
itt nyugszik most Pészáh, Péter fia.
Néhány barátom volt, míg áI|taházam,
s szebb volt az sz, mint más provinciában,
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Zsoltár
Az én Istenem elhagrott
hazugság lakja számat
már minden tettem tettetés
minden szavam Eralázat

Tapogatózom fulelek
szimatolok hiába
világtalan világba vet
egy érzékszerv hiánya

Kónyorgok én ugyefoglott
vonj Arnyékodba engem
segítsd le rólam sulyomat
adj részt az enyhuletben

Fónix

F'éktelen és mértéktelen
a fóldet a gonosz uralja,
AzíJr egyjelben sincs jelen,
egy szót se ír tobbé a falra,

A bizonyosság hamuja,
meiybcíl mégis kikel a fónix,
s még megnevezhetetlenul,
de fenyesen kifejez dik.
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Albigens
1

Az els tiszLamozdulat
aztán kilóg a lópata
tehetetlenul sorvad el
az anglalok pillanata

Mert azigazon Eróz a rossz
a rosszon 1róz a rosszabb
mivégre mégis ellene
mondani a gonosznak

2
Mikor a jóra semmi jel,
jel nélkul is indulni kell
az egqe surget bb sotétben,

amíg kigrulva, mint az ablak,
magam világítok magamnak.

A negyedik

Hétszerte inkább futtetik
sut a kemence szája
akik a hármat felviszik
sulnek halálra

A három atíizk zepén
lobog érinthetetlen
a hétszeres kemencefény
fenyénél fenyesebben

Sidrák Misák Abednegó
atíizben fól le járnak
a negledik ábrázaLa
nri nt isl t:nck-íiárrak

t

j
l

Atualtozas 73

Dániel megmenekul
Averembe azur
most lép be éppen,

a lepecsételt kovón át,
a feny háromszogében,

Vándor

Fényére nem hull fóldi ruha,
sivatag pora se saruira,
ahoglan egykor Táré fia,
fel nem udítheti senki, soha,

De az elhaglatott
anyag er in, a gondolatok
végs nyiladékain át kiraglog,

s ugl át meg átuti, akár a ronglokat,
a háromvándorét, a h napon,
a terebintusok alatt.

A feny

Ha majd lehull, ami hamu,
kiszabadul a feny bel lem,
és kiterjed korlátlanul,
nélkulem is noveked ben.
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prédikátor

Minden dolognak
valaha
rendelt ideje
vala

Leváltak az el jelek
ami van
a kétségbeesésig
bizonytalan

Nincs ideje a rossznak és a jónak
nincs ideje
a hamis azigazság
hult helye

Nem jutni el soha
a kuszobig
egrt lamásalig
kulonbozik

Csak arra vár a végs
igyekezet
hogy megnyilvánuljon melyik
a nehezebb

Kihagyás

Azeredend eresztékeken
beoson
átpréseli magát minden
halmazállapoton

Atualtozó"s 75

elég neki egy hirtelen
kihaglás
ahogl a fusttel me telik
vele aház

és ami addig épult
hiába
a nehéz hangzatok helyén
idegen dadogása

Atváltozás

Fol1,ton szétfq és osszerak,
a mozdulaton át
mindig feléledó irányban
mutatva meg magát.

Itélet

Leomolván azid k, mint a várak,
napján a végs elszámoltatásnak,
mindkét oldalon ugyanazok állnak.

Egl szín alatt ájók, a rosszak,
szorongatókon a szorongatottak
enyhuletlen egrmásba rajzolódnak.

Pedig torekedve hiába
minden idom kulon kiválna,
vissza enmaga térfogatába.

De nincs hely ott hiu torekedésre,
nincs mód kitérni a kiterjedésbe,
a biin kényelme végleg visszavéve.
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Ott nincs gonosz már továbbindulóban,
a készuletlen kívulebb lelobban,
emlékezete elmarad a porban.

Ott csak a jó az, ami sulya nélkul
felsorakozva utra kelni készul,
a s.onge híd csak egl hívásból épul,

ha majd beteljesedve
odaátról, áradnak esrre,
a fenyb l másba, fenyesebbe.

A másik
A másik glorsabb. Ové a vita.
Erveit konnyti váltogatnia.
De folytonos diadala felett
vár irgalomrnal az egJretlen es/,

Sulytalanság

Alig valami donti el
hogl ide vagl oda
kis mozdulatok sulytalanság
állapota

Aligvalami ki a bátor
és ki a g}ráva
honnét mégis a helyzetek
végs világossága

LInnep
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A part
A parton szakadatlanul
hullámverés
nekifut és visszavonul
minden utem nehéz

A támadást a part
kiállja
a visszavonulónak
omlana utána

hogl elég és hogy
nem elég
mindig csak lélekzetnyire
a sróngeség

Január
Lélekzeni
ahogl lehet
jár a leveg ben
a lehelet

Magában is
elég leglen
elélni egl
lélekzeten

A téli arc
folott megállva
kibontj a fehér felkorét
a pára
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Junius
Eses,
hullása fényesen
a koveken kirajzolódik
hol a helyem

De hangtalan
csak ez de annyira
suhog a fóld
ábráira

Es megint
szakad és elpihen
es igen
es igen igen

Napok

Már távolodva Ennyi csak
nincs más jele
ha bekerít a nehezét
elbírom-e

De ujra és hatalmasan
annyira más
a levegi afákakéz
csupa csodálkozás

Julius
Mert minden mozdulat a fóld
színe felett
nas/ éJszakák fehér napok
hoznak mlnd kózelebb

ünnep B1

Mind kózelebb hoznak a nas/
fehér napok
kózeledik az aki vagl
aki vaglok

Egy este

Egl város a folyó felett
ahogl a fák
ahogy rnind j árhatatlanabb
kózegen át

Az ablakok tet k ahogl
mind nehezebb
rohamokban sotétedik
velem veled

A helvJ
Az annyifele eltun
lehet ség helyett
elérni az egletlen egl
idot helyet

Elérni végre ahova
hívása van
ahova érthetetlenul
ahova boldogan
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Unnep
Íg Ezvagyok lis ez
Es ez te Így
Feléled éli általad
megrenduléseít

Csak ez Csak mindig ígl Soha
még unnep csak veled
ha srilyod és ha sulytalan
fóldek vizek felett

várakozás

Várakozás nem szóra vag5l

mozdulatokra nem
csak tudni azt hoglvalahol
ott vagl jelen

Horyvalahol házakkózén
nyilt utakon
ha ennyi szuntelen orom
és semmi fájdalom

Kórvonal

Ki vagl a beszéd nevetés
pár tórténet nem ad
az éjszaka is alig egl
kórvonalat

Ott akkor egrutt ugl se mint
most itt magam
ki vagy nem volt megtudható
csak annyt nyugtalan

ünnep 83

úton
De hogy ki vagl valóban én
mégis tudom
hogy zaklatottan mint a szél
mindíg uton

hogl elég hogl elégedetlen
léted hová vezet
hogl ezután mindenfel l
utad leszek

Béke

Iis én ki vagyok Igen eddig
Most mintha nem
Világosság váratlanul
most mintha Istenem

Ami eddig mozdíthatatlan
most vége
most végetért a háboru
most itt a béke

Ledólni

Led lni mint a fal
led lni tehetetlen
világosságom aki vagr
ne hagyj el engem

Elhullani
hogy édesen a fagy
vtlágosságom akl
ne hag{
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Egy fa

Fa torzse ága
egy téli akna robbanása
vitt a vonat valahova
és az ablakból ery fekete fa

Egy rajz

Néhány sotét
vonal alig
hogy meghaglott
magából valamit

Egy híd talán
a toredék
hajlat fólé
egl faág mintha még

Csak afaág
a fele híd
korul a felszabadult felulet
érvénye tanusít

Mtcsoda madar
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Ne félj

Ninive Babilon
feltámad és lehull
ne félj én szolgám Jákob
szólott azűr

Nem veszhet el
magod a pusztulásban
mert szóvetségunk
számontartva nálam

Ama napon
kell még elémbe állnod
hogl színem el tt
téry majd tanuságot

Ígéretem
akkor én is beváltom
ott elborít
végs kiáradásom

hory így légr teljes
látásommal áldott
szólott azűr
ne fé|j én szolgám Jákob

Micsoda madár

Ahogy az egyik nép a másikat
áthatja néha itt
mutatja a legvégsó változás
lehetó módozatait
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A gróngéd elmozdulások szoge
egl dalfoszlány ahogl
eredetéb l eláganrahíven
amott is felraglog

Vár sík mez ben egl madár
micsoda ég alatt
ameddig meg nem virrad mindorokre
sík fényben hívogat

Bálám
Legelébb is a Bál heglén
hét oltárk emeltetett
hogr Jákob átokkal veressen
az égoáldozat felett

Hét tulkok hét kosok leolve
lesi a móábita nép
az idegen prófetaszájba
hogl adja Isten az igét

Akit a Móáb fejedelme
Arámból idehozatott
három izben szólt vala Bálám
és megáldotta Jákobot

Bálámról ujra
Átok feszitette a gégét
és áldást kellett mondani
lenn a sivatag napsutésben
Jákob sérteflen sákat

Micsodamaddr 89

A létezés ha leomolva
mind ami volt megméretik
adassék akkor szó megáldani
a Móáb népeit

Babilon
Néha azon gondolkodom
mifele hely volt Babilon

Az áttelepítés mi másra
való volt mint g$arapodásra

mert az Úr akarata végett
lett ott a nép az amivé lett

a nas/ kavarodás alatt
mások helyett hogz megmaradt

hogr órizte eredetét
Babilon volt a menedék

de emlékezve ahazára
keservesen szóItaz a hárfa

Jákob
Mikor Jákob Háránba indult
s az itatóhoz érve
végul Ráhelt is ott találta
hogl megszolgáljon érte

hitte azt Úr igéretét
hogr célja van vele
és lvadéka annyi lesz
akár a tenger fóvenye
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Prztán mikor keze nyomán
a foldbol víz fakadt
nem tudta népére mi vár
fust csonts zílánk s alak

Ezsauró1

Bár nagy szándék intézte ígl
megfellebbezhetetlen
nem volt kétely se lázadás
azűr dontése ellen

Bizalmunk benne nem inog
Jákob jussa megiáldva
olykor mégis eszunkbe otlik
Ezsau becsapatása

Felelet

Tulélni tudta nem lehet
hiszen volt a holtabb
mint akik korulotte már
csak szétszórt hamu voltak

de mert mindannyiuk helyett
kellett helytállnia
így tette amit tehetett
Lett egyetlen fia

Micsodamadar 91

Hászid dallamok
Lemezen nyoma szónak utemnek
nevetésnek
sír táncol Téged hív Uram
a te halott néped

A népek

A népek tombjei kozul kiválva
tórt zuzadékuk kozbetapadás a
oldódik el a tagolatlanságba

Csak utánuk hogl kilazulni készek
engedni a tobbit kót kotések
hogy ami voltak most majd másra lésznek

hogl se határok tobbé se uralmak
nincs ellenére eme nép amannak
az eredetek érvei kihalnak

hogl a nyelveknek lenne pusztulása
a ragok és a szótovek levásva
hangok helyén hely hangtalan tudásra

El szor Jákob indul más terekre
hol más esélyre méretik a mess/e
hogy eltérése terhét letehesse

El szor Jákob mozdulata által
mozdul mind ahogy jeléból kilábal
mint a pusztából hetvenedmagával

indul a testnél telitettebb fénybe
tort létezésb l teljes létezésbe
Ktdronvolgr arany kapuIa elélle
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A megpihenés

MieI tt a fény felitatná
a maradék matériát,
hogl majd más mértékrend szerint
épuljon ujra odaát,

felszáll a szétszór attatásb ól
a jeltelen sírok pora,
utolsó utra indul akkor
Izráel felhótábora.

A fóldfelszín már horpadóban,
a négl égáj már driledék,
vonulásuk mikor lelassul
elérve a hívás helyét,

hoglteljesuljon azi§éret, 
' '

poruk porával egl leglen,
még pillanatnyi pihen re
me állnak aTemplomhegren.

Jelerttdó
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Bn
Egyre kevésbé én aki
nincs nélkuled
a napok évek elveszítik
kiterjedésuket

évek órák kiglulnak éles
kórvonalak
esre inkább én egrre áradóbb
jelenléted alatt

A lomb

Ho hullna már hogy hullna le
a lomb édes foloslege

a nyughatatlan lombozat
mely folyton kér hiába kap

sz nne a szrintelen nehéz
hivogatás hitegetés

haglna ki már hagyna ki végre
kív ánko zás a ké s zteté s e

a tulság fokozatai
multán hadd lenne az ami

ahogl a su$os ósz után
csak puszta fény a puszta fán
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Jelenidó
Nincs naplemente Csupa fény
évek vonulnak boldog évek
Folyamatos feltámadás
fuggoleges fenyében élek

Papírforma

Papírforma szerint a
rossznak kell glóznie
el se indul a jó a cél el tt
mégis hogl éri be

Hasonlat

Ahogl fckamlszt majd halottainkból
eglkor azUr
ugy gyul ki most a tudat csipkebokra
ujra s ujra kig,.ttl

Ahogy a tudat csipkebokra most
kiglul
ugl támaszt fel halottainkból
eglkor azŰr

Depresszio

Tehetetlenul megalázua
. ruhástul a vetetlen ágyba

begongyolodve mlnt a lárva

Jelentdó 97

Napok mrilnak nem tudni mennyi
magát is tul sok elviselni
ne érjen hozzá senki semmi

Hiába várva irgalomra
a test mind beljebb vonszolódna
be a sotétbe jó alomra

Nyugodna csak nyugodna végre
mindenb l számkivettetése
huzódna hulla-gorbedésbe

Valami mégis látja hol van
valami rátalál az olban
vele mozdul feltámadóban

Qregs99
Elvásik a test
az óItózet
feslik a vékony
ideiglenes kozeg

vonódna vissza
egészen
volna tul már a
létezésen

emészti orommel
magamagát
helyet a fenynek
hadd adja át
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A pillanat
A választóvonal leg5nirve
két létezés eg é veglulne
valami mégis visszatartj a
vár a felfénylo pillanatra

Hófok

Mert soha nem hagyott alább
jelenlétének hófoka
az é hajlat megváltozott
ha belépettvalahova

Akit már kikezdett a fagy
volt megmozdulni tehetetlen
ahogl fóléledt izr Iizre
az át megátható melegben

Hisz bárkinek jutott bel le
ha kózelébe ért
hát még ha valaki csak érte
hát még ha valakiért

Régi freskó

Nyirokciráda
szovi át
a palást fesl
bíborát

Az arcból semmi
nem maradt
csak puszta folt
vakv'a,Rgl ab

Jelenidó 99

De ami e }ikor
megiidézte
ami a kép
tórekedése

a málló állagból
kiválik
a fej kórul
tovább világít
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A továbbjutás
Mikor az anyag osszetartó
elemei eloldozódnak
tóbbé nincs mód megváltozásra
a benne lakozónak

amit elért eléterul
amit hiába átall
szembekényszerul élete
torzó áIlapotával

A mulasztások csonkj ait
ures gorcsokbe rántja
huzza vissza az elveszített
lehetoség iránya

De minden ami megvalósult
bel le más kapocsra vágrik
és továbbjutni készteti
tulsó teljesebb onmagáig

Ideje van

Ideje van
a megfos/atkozásnak
a lényegt 1
elkulonul alátszat

leválik minden
felemás
esetleges
vonatkozás
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ha van még vonzat
eleven
az is szakadni
kénytelen

míg le nem csokken
puszta lénye
oszthatatlan
végosszegére

Ritmuszavaí

Ígl kell ezentul
szétrázódnia
visszahatva mindig a légkor
aritmiáira

Roham roham után ha egy
kihagyna legalább
volna mégvalami er
eglbefogni magát

Majd egl nagyobb ellenlokésre
ugl darabokra hull
hogl végképp odalenn marad
lenn mozdulatlanul

Az irgalom

Folemeli vagl lehajítja hogy
mivé leszen
ott végeztetik majd be végképp
azon a llmesen

Tbuabbjutas 105

Alig el bb mint ahogl a
sotétség elemésztené
még éppen hogy kinyulhat akkor
az irgalom felé

Ebredés

Valami felébreszt pedig
semmi se változott
áldott vaglok mégis aki
voltam elátkozott

vakító színek mindenutt
bennem volt szurke csak
száguldok vánszorogtam eddig
az irgalmatlan suly alatt

Hátszé1

Vonszolódik várva ahogl
er i nehezen eresztik
míg eljovend lábnyoma
váratlanul mégis kitetszik

és mintha hátszél éledezne
a kirótt táv felett
nem visszafogja viszi már
emeli a terep
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Huzás
Mert fojt a lét
mint a koporsó
nem tudható
mi lesz velem
minden nap
lenne az utolsó
mert megmozdulni
gyotrelem

Ugy huz a nemlét
mintha volna
valóban végs
nyugalom
fuggokvalami
foghatatlan
el-elfoszló
sugallaton

Fiam

Fiam van áldott
éltet fiam
addig veszend voltomat
megtartja biztosan

s amíg már kulon épul ben
bontia ki onmagát
mégis kisér nem hagyja el
a glenguló anyát

Touabbjutás 107

Ószi fa

Az októberi
lomb a sárga
utése
szembelobbanása

behatol esrre
hevesebben
tolul fel az
érzékletekben

míg hiltelítve
onmagát
más régióba
rántja át

Mozdulatlan

Mert elmozdulni sose vágytam
me álltam a magam helyén
volnék fa fujhatna a szél fenn
tartana lenn a televény

I*ghetóseg

Egy lélegzetnyi lehet ség
váratlan rés a kényszeren
mindíg adódott valahogy
és ennyi elég volt nekem
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Erozio
Nincs kivédeni semmi mód
az emészt eróziót

ahogy mind magabiztosabban
terjeszkedik benn a tudatban

az induló gondolatot
eltérítik a torlaszok

a szavak foszlánnyá enyészue
széthull szándékuk szovedéke

mintha tóbbé nem volna más
csak folytonos fo gyatkozás

de mégis valami bel lem
van es/re inkább éled ben

és lehajol fenylo fólénye
a véges pusztulás fólébe

A testen tul
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A por
por már ami
belóle itt maradt
és megidézni
sincsen akarat

de nem kerulheti
ki mégse
l:rog az a test
tovább is ne kisértse

A testen tul
Kóvethet még
az elsó szakasz
de továbbhaladása
már nem az

Nem foga be
kapkodhat bár a készség
kiterjed
teljes személyiségét

csak ami volt
valaha ideát
aztérzékeLem egyszeri
Iétekáprázatát

Megismerés

Mert nem csak boldogság jutott
t bb kellett hogl leglen
az aml folyton f lemelt
f |lebb az érzékleteken
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Mindig hozzá kózeled ben
míg csak teljes kilétét
ercíim kinyuj tózua végre
egészen utolérték

akkor tul a tapinthatón
me láttatta velem
magát az anyagnál toményebb
világosabb elem

Aki vár rám
Ab ron át akár a stigma
ivódott idegszálaimba
ahogy most csonkán ittmaradtam
hordozom t tovább magamban

Iis mikor eljutok a másik
a legvégs elágazásig
vár rám - felé toreked re -
aki azótavált bel le

Lehelet
H sége most
a legnagyobb
melenget
amíg megvagyok

Bár mind messzebbr l
kell beérnie
oltalma mégis
eltalál ide

gyongéden mint
ha lehelet
áthatja ezt a
torékeny teret

Két epUód
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Az ígazi nyár
Az csak a nyár,
ha hull a hó.
A hóesésen át
raslog a nyári folyó,

kályha mell l
kánikulára,
látni a fagyból
a nyárra, a nyárra.

Nincs is olyan
nyár igazából,
azigazí nyarat
elveri azápor,

de a tél kózepén,
ha még csak igéret,
árnyéka sincs
az e!óvend napsutésnek.

Az erdló

Atavaszi erd vadonatuj.
azágakon még semmi suly,
csak pillekónnyu zold lebeg még,
csak ruglecskék, csak levelecskék.

A nyári erd lombja hatalmas.
A mélyzold susogásra hallgass,
ahogy alatta alig ébren
heversz a tisztás híivosében.
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Az szi erd, aza legszebb.
Sárga-piros lombok peregnek,
sárgul, piroslik, elvilágít
a lámpafenyes éj szakáig.

A téli erd hallgatag.
Hó, hó a fákon, fák alatt,
aki eld l a hó olébe,
oles hó hulldogál folébe.

Síkban
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Apály
Ahoglan es/Te távolabb
huzódik el a szó
esrre kopárabb a terep
apad a mondanivaló

Hová a heves késztetés
amelynek nem állhatni ellen
mikor fóIráz fektemból és
elindít es/ élobb jelenben

Csak még eglszer megélni hos/
a lenti létb l kiragadna
mert mind kevésbé bírható
így idelenn magamra hagyva

Brintés
A tabletták a kapszulák
a napokat így alszom át
az ágyam szell tlen alom
a pusztulást próbálgatom

Egl érintés ébredni késztet
valami malaszt ujraéleszt
s a sárból felmagasodóban
vagyok aki valaha voltam

Torés

Minden befódve már
lágyan bebagrulálva
az éles tórésvonalak
zslbbadnak tompaságba
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De néha egl ék átuti
ott kiszakad a pólya
és ami benn betokosodva
fel-felnyilall alóla

Hagyom

Hagyom hogl a pirulák
hogl a labdacsok
és legl zni nincs er
a rossz vonzatot

Roncsolódikaz aki
lehetnék pedig
míg van mód még tenni már
hamar eltelik

Jég

Kórulfog a jég fos/ a hely
már lélekzetre sem elég
a bordák kózé beszorít
tudonyi csak a tartalék

Majd mégis egl rés odafenn
átengedi a levegót
ha megindult a rianás
alig a fulladás el tt

Síkban 121

Aludni
Telefon Mit mondtam neki
az elme rogton kiveti
Beszéltem Nem tudom kivel
aludni kell aludni kell

A hangot lefogia a hó
a tudatot az altató
szétíoszlat elfelé terel
így volna jó elmulni el

Síkban
A tágas térbol letaszítva
vonalak mentén araszol
emléke sincs már máshogl is volt
valamikor és valahol

Elobbi léte néha huzná
a síkból fólsegítené
s belesaj dul kívánkozása
a teljes magasság felé

A mélyból

De mi huz folyton lefele,
mért nem válthatok szót vele,
mert a hangját már sose hallom,
és Ó se hallja meg a hangom.

Hiszen ha eglszer hallanám,
valahogy us/, mint hajdanán,
bénaságom srilyát lebírva
vonszolódnék, ahova hívna.
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Hályog
Ha hályog n tt a szememen
hasítsd le róla Istenem
hadd lássam ujra aki voltál
hol a fényesség hol az oltár

Bróért

Legyen Akaratod szerint
mit rám raktál sose sokalltam
tudtam hogl nem rogyhatni meg
míg próbáidat végzed rajtam.

Kis erót most mégis Uram
és ha a hátamba nyilallik
gornyedésem mélyebb szoge
szándékod irányába haj lik,

Aki vagy

Aki vagl nézzrám szeretettel
ahogr én is szerettelek
az évek nem hiába teltek
voltál velem voltam veled
itt és most ujra megkotótt
az s szálakból font kózosség
hova lettél nem érlek el
ha szalmaszál ami kózos még

Síkban 123

Támolyogva

Ahogy támolygok osszevis sza
dobálnak utnek a falak
a testem csupa seb hiába
igyekszem lenni józanabb
ha segítenél még ez egJlszer
volna utolsó irgalom
lábra állni bár talpalatnyi
de Feléd tartó talajon

Hó

Ha majd a hó Ha majd lehull
a fóldre ha lehull a hó
a sérult síkokon felépul
egy magasabb formáció

Fehér fekete

A fehér lassan ellepi
elfory a fekete
és felpuhulva már a felszín
minden góbe gorbulete

A tektonikus torzulás
ne leglen látható
az égnek emelt oreg arcot
hadd lepje be a hó



Tartalom

K)MBIA,

Mártír / 9
Hogl tíizne hullon / l0
Kotábla l 11

Két szonett l 13

Azitélet l L4

^zéIo 
l 14

Szakadék/ 15
A harmadik / 16
Hivás l 17

PÁRTÉs ravcBn

Azemlékl2I
Partés tenger l 2I
A kárhozott l 22
Atenger l23
Veszede|em l 24
Hfal24
Bukott angtaI l 25
Iítsér l25
Falu / 26

ISMERtrTLEN

Ismeretlen / 29
Szerelem / 29
Forrás / 29
Feltámadás / 30



126

Otthon / 31
Hónapok / 31
Korong / 33
Atok / 33
Számvetés / 33
Népliget / 34
trs(1 l34

ÁRA]\ryERDÖ

Fa/S9
Kónyorgés / 39
Ábrahám / 40
Jóbl4I
Josephus Flavius / 42
Bereníké / 43
József l 43
Jeremiás l 44
Hét mese / 44
Yackor l 45
Hangla / 46
Kórház l 46
Telutó l 47
Aranyerd / 48

ELtrÓDÖTTEN

Kut fólott / 51
Utcán / 51
Egledul / 52
Utak l 52
Napon / 52
Harang / 53
Hold / 53
Elf d tten/53

127

Leopárd l 54
Kandur / 54
Szánalom / 55
Atyámfia / 55
Vitorla / 55
Liliom / 56

AZ ARC

A len meséje / 59
Dália / 59
Palota / 59
Kardnyel / 59
Sivatag / 60
Az róm l 6O
A pusztában / 61
Pelikán / 61
Nyár / 61
Té| l 62
Harminc / 62
Az arc l 63
Ikon / 63
Hiátus / 64
Sóbálvány / 64
Bibliaí / 65
Kózépkori / 65
Horgászok / 65
Madonna / 66
Kett sfénykép/66
Egy régi budai sírkóre l 67

eruÁmozes

Zso|tár l7L
F ntx/ 71



128

Nbigens l 72
A negyedik / 72
Dániel megmeneknl l 73
Yándor l73
Afény l 73
Prédlkátor l74
I{thagás l74
Á*áItozás l75
ítetet 1 rs
A másik / 76
Sulytalanság l 76

ümrrpp

Apart l 79
Január l 79
Junius / 80
Napok / 80
Julius / 80
Egy este / 81
A hely / 81
Ünnep / 82
Yárakozás l 82
Kórvonal / 82
Uton / 83
Béke / 83
Ledolni / 83
Egl fa l 8a
Egy rajz l 84

MICSODA MADÁR

Ne felj / 87
Mlcsoda madár l 87
Bálám / 88

129

Bálámról ujra / 88
Babilon / 89
Jákob / 89
Ezsauról / 90
Felelet / 90
Hászid dallamok / 91

A népek / 91
Amegpihenés l92

JELENIDÓ

Énl95
Alomb / 95
Jelenid / 96
Papírforma l 96
Hasonlat / 96
Depresszió / 96
Öregség / 97
A pillanat / 98
Hofok / 98
Régi freskó / 98

TouABBJUTlis

A továbbjutás / 103
Ideje van / 103
Ritmuszavar l \O4
Az irgalom l |04
Iibredés / 105
HátszéI/ i05
Huzás / t06
Fiam / 106
Ószifa l l07
Mozdulatlan l |07
Irhet ség l |07
Erózlól l08



l30

A TESTEN TUL

Apor/ 111

A testen tul / 1l1
Megismerés / 1r1
Akivárráml II2
Lehelet l Il2

Kn EPIZÓD

Azigazinyár/ l15
Erdó / 115

sÍr<gÁr\r

Apály l II9
Iirintés l Il9
Tórés l Ll9
Hagyom lI20
Jégl I20
Aludni /121
Síkban / 121
A mélybol l l2L
Hályog l I22
trr ért l I22
Akivagy l L22
Támolyogva I23
Hó l I23
Fehér fekete l I23

Ez a kdtet a CET BeMrosl K nrykladó gondozásában jelent meg,

Felelós kladól Mezel András


