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Az ember itt 


A testnek az ő szenvedése cél 
előtt? Vagy tán a légszomj stációi? 
Egy hely az ég alatt, ahol lerogyni? 
Kicsuklani? A másik még elél 
s alél egy újabb kört? És nélküled? 
Mi van, az abba sohase maradna? 
Csak része vagy? És senki sem akadna, 
ki helyetted egész? (Halál-tünet?) 
Ki kérdez itt? S vajon ki válaszol? 
S a válasz ismét újabb körre szól? 
És visszakövetkeztet eredetre? 
Az újabb mondat újabb szerzemény? 
Ragadomány? Avagy talán: remény? 
(Az ember itt kevés a szeretetre.) 
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Áhítatok. A fehér test 
 


a fehér test, ahogy az asszonyok 
a vízből kiemelték. és a Duna, 
amint becsukódik és elsimul. 
hajnalra jég borul fölé, 
önnön ege szorítja a meder 
emléktelen üledékéhez. a 
jégre hó, a hóra farkasok 
nyomai, mondják, a sziget 
felől. asszonyi kezek között, 
gazdátlanul, a test 
 


* 
 
a víz felett előbb, szabadon. 
külön a test és külön a lélek 
mozdulatlan felhője. mikor 
veszi észre vajon a végsőt? 
mikor pillantja meg a folyó 
tükrében, lent, és nem követi 
tovább az örvendező izmokat, a 
repesve lebegő mellkast? végignézi 
a lélek a zuhanást, tehetetlenül, 
és megindul azután a szél hátán, 
fölfelé, a víz elcsöndesülvén. 
visszahull a teremtés töretlen 
egébe. idelent meghasad a felszín,
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mintha felcsapó madár szárnya 
hegyétől, és magába fogadja iszonyú 
üvöltéssel a testet, villanásnyi 
történetével együtt, metszett 
követ akár 
 


* 
 
a homlok metszett köve 
halálos csapásnak érzi már 
a tükör érintését, megtorpan 
a bentrekedt vér az erek 
koromsötét alagútjaiban, 
rövid ideig még a márvány 
örökkévaló színeit vetíti a 
megfeszült bőr felszínére. és 
megérzik a parton görnyedő 
asszonyok mind, elengedik a 
vásznakat, elnémul a gyolcsok 
roppant vihara a kezek alatt, 
föld és ég között 
 


* 
 
a föld és az ég között kezek, 
vásznak, a lemeztelenült 
most-született ragyogása a 
part kövein. és emlékszem az 
elsuttogott történetekre. mint
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akik még egyszer összeillesztik 
a széthullt időt, mígnem helyére 
kerül a két kar, a szemhéjak, 
az érintetlen ajkak. emlékszem 
a test megjelölt égtájaira, asszonyi 
fejek körberingó, haláltalan 
égitesteire. a mélységből kiáltok 
hozzád, Uram 
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Áhítatok. A kertész kutyája 
 
estéről estére betekint 
az ablakon, lényét töretlen 
hó keretezi. Hullt levél, 
dermedt bokrok álma lakja 
a kertet, fagy páncélja 
ezüstözi az ágakat – : 
szavak. Váratlan, rémült 
találkozások 


* 
véget ér, így: ég pereme 
a csöndesen háborgó vizeket. 
Véget ér és éri vég, egymásba 
hatolnak. Menni kell, tovább, 
jelenetről jelenetre élni, 
láthatóan 


* 
vergődő állat az úton, a hó 
sebhelye. Nem élet már és 
nem tetem, senkié, a teremtés 
köztes idejében, mely nincs 
is; a való lét valamennyi 
látszatát elveri magától. Volt 
neve is, amelyen időről időre 
szólították s tudta az utat, 
könnyedén odahagyta nyomait 
a kertben, vízbe gázolt,
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küszöbön pihent el, oldalára 
dőlve, a napon 


* 
négy láb, külön-külön feladattal, 
az ég négy oszlopa. Véget ér. 
Fogadd el, Uram, fogadd el 
 


* 
fogadd el, fakadjon helyébe forrás, 
emelje négy százados, legyen kő. 
Jöjjenek aztán csapások 
 


* 
az elszíneződött hó a lélek tava – 
erre visz az út. Törvénye testünkre 
vésve, termékeny ligeteivel, fölbuzgó 
forrásaival. Ki terel itt nyájat? 
 


* 
befagyott folyóra emlékszem, 
farkasok körömrajzára a jégen, 
jeltelen hótorlaszok, ameddig 
a szem ellát, körbe. És a mögöttük 
lapuló szél. Visszhangtalan, 
fehér éjszakák, üvöltésekkel 
megdobált ablakok. Hajnalban 
aztán szakadt torokkal távoznak 
az irtás felé, jelentés nélkül, 
mely élők sorsába fonódna 
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Áhítatok. A vak fogoly 
 


a másik oldalon: rekeszek, szinte 
hallom, nézni onnan csak befelé, így 
az onnaniak, „a fázékony és szomjúhozó 
csillagoktól” lefelé a Szűzanya palástja 
és a szél a maga kárpitjával. Legbelül 
a múlt egymásra rohadó kupacai, rácsozott 
fény a zsalugátereken át, mintha össze- 
függései kívül rekedtek volna. A hírhedt 
kettős természet, mely az Ember Fiáéval 
rokon. A mélységeket mindazonáltal 
a pincék jelentik és az időnként 
fölkerülő „pincérek”: följegyzések 
legfennebb, de legalább valódiak, 
állítják szavakra utaltan, vaksin 


* 
az éghez nincs közelebb, aki fenn, a 
jövevények mégis rendre megvakulnak. 
Előbb még örülnek a párkányon pihenő 
madár mohó fejének, bíbic, mondják, és 
jegec, bíbic és jegec, kuncognak, mint 
az összeesküvők. Aztán egyre világosabb 
beszéd a kívülvaló (asszony vagy 
gyerek) emlegetése nélkül. A szem fénye 
visszazuhan, csaknem csontszilárdan, a 
kármin mélybe, száraz villámok szabdalják
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a szemgolyó hideg légkörét. Herélt 
hermészek a héják 


* 
kiszabott idő, vaságyak, se éjjel, se 
nappal. Magányos kézfejek, az arc előtt 
összeütköznek néha, viaskodó vadidegen 
sirályok. Isten is kedvét leli benne. És 
amikor a földtől elemelkedik kissé, aki 
úgy dönt, hogy a maga sötétségében járni 
tanul, tudható, hova zuhan, harmadik 
változat nincs. Akkor rendszerint megkér 
valakit, fektében még, hogy nézzen, 
„vegyen szemügyre” helyette, de ne 
szóljon semmit, neki „elegendő” így 


* 
egyebütt nem test ennyire, a viszony 
sehol sem ilyen szövevényes, amit 
a manu propria („önkéz”) valamelyest 
kifejez és a szabadság szomszédságában 
van valahol. A szoros közelség egy 
mellkassal, combbal, meleg szőrrel, még 
akkor is, ha a sajátja 


* 
mennyi élet! És mi lehetetlenebb? 
Mennyi öldöklő erejű találkozás! – 


nem tudhatja, jól emlékszik-e. Temérdek 
lehetőség ketrecében. Nem nézi 
senki. És mintha nézné valaki
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Áhítatok. A minden élők útja 
 


Mi nincsen már 
folyvást, mindig is megelőlegezve...! 


(Marno János) 


kertet vásárol végül a férfi, 
fölkapaszkodik az őszi ösvényen 
és szóba áll a fákkal. Majd alá 
jőnek ők is, egyenként vagy 
zajos csoportban, megállnak 
az ablak előtt és őt nézik, 
Isten ölébe hullni vágyó 
fejét. Aztán visszafordulnak 
hamar, mielőtt még a hajnal fagya 
elfedné a nedves utakat, és 
helyükre állnak ismét. Nekünk 
fázni kell és elrejtőzni. El 
kell sötétíteni az ablakot. 
Szólni kell: most elfordulok, 
fordulj el. Én van és Te van. 
Kívül és belül. (Hazatérni 
végül.) (És belépni) 


* 
külön-külön fáznak az ujjak 
és mindegyik másként. A szoba 
északi szögletében ülve
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a Törvényt felismerem. 
(Az az otthon.) 


* 
nem emlékszem csak erre: 
a vacsora lassan elkezdődik 


* 
és mindig a hegytetőn. Kialusznak 
a lámpák, a csipkebokrok pihenni 
térnek. Leoldott sarukra hajtják 
ragyogó, fáradt fejüket 


* 
mint a kutyák, mikor lenéznek 
rájuk. A kőkések mind már ott 
hevernek az idők végezetéig. A 
minden elők útja (Jób) itt 
vezet el. S az egyensúly 
ilyen törékeny 


* 
ki itt, ki ott született, nyomot 
hóban hagy s homokban. Mint a 
tenger. Köveket ismer meg és 
néhány néma állatot lát 
megszületni magában. Föllebegnek 
kitekinteni a roppant víz 
ablakán és aláhullnak rendre. 
Helye mindnek van s van mindnek 
ideje. Tudja a tenger 


* 
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és tudják az apák is. Ültek, 
várakoztak, vasakat láttak. 
Szóltak az illatos széllel. 
Talpuk alatt egy másik férfi, 
alatta ismét másik, a föld 
közepéig. Aztán így, föl. De 
nem látja senki ezt sem 


* 
állnak a folyóban a nagy 
kövekkel, sietve fölkel a nap 
látni őket. Jönnek aztán 
nagy áradások. És eltűnnek. 
(De te átjuthatsz a lépegető 
köveken.) Betöltik aztán 
az égboltot 


* 
aki vagy, magamban meg nem 


találom. Befogadni az arcüregbe 
válogatatlanul az ásványokat – 
nincs más. És visszaszületni, 


messzire
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Áhítat 


nyomaim halott források 


két lépés között 
születetlen vagyok 


mivé változom? 
látásodra visszaporladok 


a kertben az olajfák 
készen állnak 


és készen áll a pohár 
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Áhítatok. Ősz, hajfonat 


levelek nagy zivatara, Uram, 
s szél, szél az utak száraz 
medrében. A kertben, fenn, 
gyümölcsök terülnek el a 
szíjas fűben, remegő húsuk 
a földdel lassan elvegyül 


Hová tekintsek? A nézhetetlent 
miként szemléljem? Hova 
forduljak el? Ki szeret itt, 
felettünk, rendre hullni, 
alászállani? Ki bízza testem 
esőre, ázni, elmállani az 
alkonyatban és megmaradni 
egy hajfonatban? Állnak a 
fák nedvükszegetten 
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Intelem 
 


aki elindul, lépésenként szedje 
össze nyomait, hajoljon le, 
vissza és emelje magához. 
Messziről úgy tűnne, valamit 
mindig leejt, elveszít, amire 
legjobban vigyáz, és mégis, 
rendre. Induljon el, mint a 
halni kész nagyvadak, mikor 
a legkönnyebbek ők s a talpuk 
alatt nem roppannak az ágak. Ne 
kövesse senki oda. Eltéved mind, 
aki utat vél találni, s nem 
vigyáz. Nem jut ki, nincs, aki 
helyette roppant alakját 
megőrizhetné ama napra. Semmit 
se hagyjon hátra, nem dolga. 
Mint a nap vagy a lélek hajszolt 
labdája. A fahatáron, majd, nem 
érez fáradtságot, kész van, ez a jel, 
mindent újra kezdene. Az övé ennyi, 
hogy megérkezzen. Álljon meg, 
mikor a legmagasabban van a nap, 
egyedül, árnyéka láthatatlan 
tócsájában. A többi nem dolga, 
várjon, a többi nem. A magasban
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köröző madaraké legfennebb, kik 
napszálltáig csendben széthordják 
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Egész-rész 
 
A túlélés bizony nem penzuma 
az ég alatt. Hiába abrakolni. 
Ami csak volt, lehetből hulló holmi, 
ringy-rongy hiány, a nem lehet maga, 
mint aleset csak tűnő baleset. 
S mi egyre készülünk jövő időre, 
a nemvagyunkban hullunk így előre, 
hogy más legyen. Hiányunk nyújt teret 
megérteni, mi legvalónk egésze. 
És teljünk másba vajon elenyész-e? 
Korlátunk volna – ha! – a te-meg-én? 
A dallam nem változtat szövegén, 
a voltoknak a kattogás is része, 
s a vérnyomok a másikunk egén.
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Shakespeare-apokrif 


[Ajtócsapkodások, lehulló kardok, lándzsák zaja, 
szörnyülködő jajok és csodálkozások. A látványtól 
mindenki kimenekül a helyiségből] 


HORATIO Pusztuljatok, halált hozók, hozott 
  haláltól rettegők! Pokol finnyásai! 


[Csend. A haldokló Hamlethez lép] 


HAMLET   Győzd meg felőlem és igaz ügyemről 
A kétkedőket. 


HORATIO Azt ne várd soha: 
Bennem a dánnál több a római! 


HAMLET   A római? Horatio, ugyan 
Miről beszélsz? Netán most inkább 


dán 
Levék, midőn csak ember is alig? 
E vérnek itt még van talán neve? 
S ha volna is, mi az, ha mérgezett? 
Ne, jó Horatio, ilyen méregnél 
Nincsen sebesebb! Claudius: e név 
Csak zsarnokot jelöl és semmi mást, 
Nem dánt és legkevésbé rómait, – 
Hiszen tőled való minden szavam. 
Lehet erősb igazságnál a jog? 


HORATIO  Igazság? És kié? 
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HAMLET Hát senkié, 
Ha önmagáé nem! Nem római, 
S nem dán, Horatio! 


HORATIO Igaz ügyem – 
Kitől való e szó? 


HAMLET Nem tartozom 
Már önmagamhoz sem, a lelkem itt 
Szorong a szájam szegletén, kiszáll 
Hamar, már nem tartóztatom. Akkor 


majd 
Jól figyelj, e porhüvely ha megmered, 
Kié vagyok s ügyem kié? Hogy dán 
Vagy szarmata e nagy rakás szemét!? 
Rúgjál bele, már most megengedem! 


HORATIO  Menj hát! Engedd, hogy elfeledjelek! 
Hátam mögé vetem kísérletem. 
Jó éjt, királyfi! Én is elmegyek! 


HAMLET   Kísérlet! Istenem, milyen szavak 
Ütik fel táboruk közénk?! Én dán 
Vagyok, Horatio, de a sebem, 
Megesküszöm neked atyámnak szent 
Nevére, nem dán! Ne is legyen 
Sosem! Reá hagyom az átkom általad, 
Ki nem-gyógyuló sebre ily tapaszt 
Ragaszt, hogy folyjon vére még 


tovább, 
Tovább, s borítsa el a vérre szomjazó 
Tudatlanok hadát. Megvallom itt 
neked,







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Visky András: Goblen 


67 


Volt úgy, hogy már-már elveszett 
szívem, 


Alig lehettem önmagam, mikor 
Feltámadott a szörnyű gondolat: 
A dán igazság mindenek felett, 
S kész lettem volna megbocsátani 
Anyámnak s hitvesének. 


HORATIO Nem tehetted meg. 
HAMLET   De ki, Horatio? Ki vívott itt 


Csatát? A dán? Vajon a szellemem, 
Az éjten szólalóval is rokon, 
Nem ellenemre szólt, mikor ide, 
Ím lásd, e szörnyű helyre rángatott? 
S ha Hamlet voltam, önmagam, 


szabad, 
Feledni tudtam azt, hogy dán vagyok. 


HORATIO  E végre, Hamlet, látom én, tudom, 
E végre szólított ide a végzeted, 
S nem igazság virága szökken szárba 


most! 
Ők fogják mondani, hogy római 
Vagyok, hogy bírhassák igaz ügyed. 


[Künn induló, lövések, vonuló csapatok hangja] 


HAMLET   Mi hadzaj ez? 
HORATIO A győztesé. 
HAMLET Csatát 


ki nem vívott, győztes hogyan lehet? 
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HORATIO  Mert várt. Kivárt. Felettébb érdekelte őt 
Igaz ügyed. Ne halj meg addig még, 
Míg meg nem lincselik a rómait. 


HAMLET   Kísérlet? Mostmár értem én, te 
szűkszavú! 


Barátságunk, Horatio, igaz? 
Hát vidd, te kedves állat, menekülj! 
Nincs bennem élet egy félórai. 


HORATIO  Ugyan, már késő, hercegem. 
Pompásabb lesz a ravatal. 
A többi néma csend. Nekünk. 


HAMLET   A többi néma csend. Elég. 


[A puskaropogás már „bent” hallszik. Csend. Zene] 


VÉGE 
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Az Aquinói-sír. Epitáfium 


A NEM-JELENLÉVŐ ELGONDOLÁSA TÚLONTÚL 
BONYOLULT FELADAT  


AZ ÚTKÖZBEN LÉTEZŐNEK  
AMIT AZ ÉG BIZONNYAL NEM ISMER  


VAGY 
IDŐRŐL IDŐRE MEGFELEDKEZNI LÁTSZIK FELŐLE 


MIKÉNTHA NEM JÁRT VOLNA  
ITT 


LÉPTÉKEM SZERINTI KÖVETE  
A HEGYRE FEL PATAKKÉNT VISSZAFOLYNI 


A TENGER KAPUJÁBÓL 
ALÁLEBEGNI MINT A NAP TÜSKÉIBE ROHANÓ PÁRA 


FORDÍTVA LENNI MINDIG 
ELNEHEZÜLT ANGYALI DOKTORKÉNT A VILÁG FELETT 


FOSSA NUOVÁBAN 
EGY CELLA SZŰK KÖPENYÉBEN 


AMELYET ELBONTANI LEGCÉLSZERŰBB  
AZ ELŐKERÜLÉS ÉS MEGMUTATKOZÁS  


SÚLYOS KOCKÁZATÁVAL  
A RENDBEN TÁRSAK IMASZAKADTÁVAL GYŐZETIK LE A 


NEHÉZKEDÉS 
HÁJAK TESTRE SZABOTT ÍTÉLETE 


A LÁZAS TEHETETLENSÉG 
AMELY ÉGI ÁLLATI LÉNYEK TUDÁSÁT GYARAPÍTJA  


HOSSZÚ IDŐKRE TOVÁBB  
AMIHEZ KÉPEST A KŐ ELFOGYÁSA 
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A GYORS SZIROMHULLÁS  
AZ ELKALLÓDÁS RETTENETE 


KÖZNAPI SZOMORÚSÁGOK 
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Goblen 


Már vártam önöket. A pontosság 
van úgy, hogy nem kímélet. Ki 
számíthatná ki a természetfeletti 
vad következményeket! Önök talán igen? 
Ne válaszoljanak, szavaktól én már 
semmit nem remélek. 


Itt éltem, nézzenek körül, 
szeressék meg e tárgyakat, 
ahogyan én soha. 


Úgy látom magam előtt Önöket, már 
megbocsássanak, mint jóravaló rovarok, 
ahogy szétszélednek a fák között, 
számomra ismeretlen utakon, billegnek 
erős vállakon a lámpák és a kasztenek, 
temérdek bőr, ezüst és alpakka – 
az ablakból nem mozdulok, ígérem. 


Az arcképeket is! Kérdése meglepő, 
tapintatát, habár kedvemre nincs, most 
jónéven veszem. Értékesek? Megjárja. 
Amennyire a goblenek e tájon. 


Magam alkottam meg mindegyiket. 
A stoppolás nem férfinak való, úgy
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gondolja? Mit tudhat erről ön! 
Nem ismerhette azt a nagyszerű fejet, 
amelyet Éden óta asszony nem viselt. 
Szavak álltak közénk. Értelmüket 
nem ismerem azóta sem. 
 
Ó, mérhetetlen arc! 
Sohase önmaga és változatlan! 
Égi tünemény! Pokol! Pokol! 
Vigyék, időm kevés, vigyék... 


„Neked ott bent kell győznöd, 
ideki nekem, a diktatúra nem oszt, 
nem szoroz!” – mondtam neki a Torna Club 
előtt. Zuhogott az eső, ő nevetett, 
e szó jutott eszembe: vércsatak, 
emlékszem. 


Hallottam még a tenyerek örömteli 
(csak később jöttem rá, hogy baljós) 
csattanását. Láttam magam előtt a lányok 
illatában fürdő boldog labdát... 


Hogy mikor vittek el az elcsitult, 
homályos épület elől, nem tudhatom. 
Napok telhettek el, esett még mindig, 
„hagyjatok itt szertemállanom!”, kapálóztam 
fölényesen, ha hihetünk a durva 
ápolóknak.
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Így élek. 
Nem láttam többé őt. 


Vigyék, mit megkívánnak. 
Ugyan kérem, nem érdemes a szóra. 
A kerten át távozzanak, az ajtót 
jól tegyék be. 


Ne látogassanak, ha kérhetem. 
Kevés elég nekem. 
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Ezredvég 
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A szerkezet amikor meglazul 


Kidobni? Végeleg? Megtagadni orvul? 
Hát hulljon szét, ha módja nincs dagadni! 
Vágódjon el, boruljon asztalomra, 
Szekrényhez méltó vég legyen, ha vég, 


repüljön szerteszét a vállfasor 
bordázata, pattogjanak a csigolyák, 
ha úgy döntött a bosszúvágyó tipni, 
ítélne holtakat és eleveneket, 


sikítson szende fátyol (angyali bukás!), 
zuhanjon pőre ing, szemérmetlen 
fehérnemű... Csak záporozzanak! 
Ki tudná karjaival összetartani 


a tágulást? Minden szülést ilyes 
mogorvaság kísér, kiáltozás, 
halálra váltan küzd az anyaméh etc. 
(Honnan kerül a Józan Ész vajon, 


a szerkezet amikor meglazul, 
s fejvesztve menekül a politur?) 
Kezdődhet a nagy színről-színre-láthatás, 
a hajlott ajtó ha elengedi
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a gonddal fényezett, amnéziás, 
befelé forduló, „homályos” tükröt. 
Következhet ima, gyalázkodás, 
A megjegyzéseket elviselem. 
 


A legmélyebb helyet, amely elérhető, 
megérinti a korc, a karima, a térd. 


Kileheli a mennyezet felé 
történetét, mielőtt elhanyatlik.
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A nyolcas évtized 


Hogy Grand? Vagy Intercontinental? – 
Nem is tudom. Elvétem még a várost is, 
elég, ha kettőt térülök szabott időm 
(riadtan) csarnokában. Nincs annyi 
formalin – ne is legyen! –, száműzve 
életet, megóvni, egybetartani a porhüvelyt. 
A szálloda terén, a Grand inkább, a régi 
céhek kornyadt oszlopa előtt, a Schelerért 
rohantam. (Hirtelen) Ily korban éltem én! 
(Rövid szünet) Na hol? Több térből, 
épületből összejönne végül egy, az igazi 
és, úgylehet, utolsó. Miként nevezném? 
Ugyan, egyremegy, öröknek van neve vajon? 


Nem hallhattam a megjegyzéseket, lehettek 
számosak, lefoglalt, kell-e mondanom, az 
alkonyi futás, egy nagy találkozás, hát 
jó, legyen, reménye. Bennem volt a hosszú 
sárgaság, elcsente jó erőm javát, szikkadt 
epével mentem, még szüzen, fejem előre 
szegve, mint rablás után. Az arctalan 
tömegben egyetlen tekintet sincs, mit 
megjegyeztem volna, s ez máris arra int, 
megérkezett a nyolcas évtized, lobogtatta 
a szél színehagyott palástját, (halkabbra vált) 
alig fölfoghatóan szitkozódtak mind a 
hotelek, temérdek vaksi szem a dundi Hold
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alatt, szemérmetlen színészek törték be 
a lányokat. Futottam süketen a Schelerért, 
és már elérte kinyújtott kezem – így 
száguldottam végig biztosan, hisz ismerem 
magam – a fityegő reteszt, az úttesten, 
előttem, látva láttam, ó, egy újabb 
karnyújtásnyira egy szép szemű, büntetlen 
előéletű, tanáros forma nő, konok természetű 
feküdt legott, nem is tudom, úgy négy vagy öt 
darabban. 


 
Azt mondhatnám, nincsen tovább. 


Még nyitva volt szeme, az eget nézte vagy 
a villamost. Hogy gyűjtsék össze tagjait, 
lehessen újra egy, még arra várhatott talán 
a pillákig merészkedett, szakadni kész 
(itt hosszan mérlegelve) rettenetes lélek. 


Magamhoz vettem Schelerem, az egyetlen, 
import darab, fehér betűk – helvetica? – a 
fekete, még illatos gerincen. (Csönd) Idézni 
volna illő, úgy hiszem, hát megteszem, 
nem tőlem jő az értelem, tudom. Boldogtalan 
szokás. A margón számtalan vonás, de álljon itt 
egy jegyzet, ím: „éppen így rejti, hölgyem, 
aggódással tele lelkünk szép műveit 
a test merő fölöslegének nyers és durva kérge.” 


Szóhoz szó tapad, nekem elhihetik. (Szorongva el).
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Hermész 


Hazámból – rémlik: Svájc – rég elkerültem. 
Rémlik: nos ki hitte volna, van még 
helyzetemre szó! Barbár vidék, csalinka 
nyelv, mintha édesdeden szórnák itt az átkot 
folyvást... Undorító ország, mely így 
veszni hagy – omoljatok, hegyek! 


A betűkép már nem öröm nekem, odavetem, 
ha kell, csak semmi alkotói pátosz, 
kőkeményen, és csilingelek a fityegő 
sorvégeken. Illatos kezek, valódi impromtuk, 
fúgák, papír színén futkározó okos 
szemek – unom a bávatag érzelmeket! 


A kielégületlenül festékelő szalag 
szeméremszőrzetét nem állhatom, 
hát ne reméljen! Látni sem bírom! 


Magamnak váltig kondoleáljak? Tagadjam 
meg korom netán? Kiért tegyem? 
Hivatkozzam a lexikonra, hajtogassam 
tébolyultan: szócikk, kérem, szócikk! 
Több hasáb és ábra, elfogultság nélkül, 
mint Homérosz, Dante együtt s még a 
Titanic...! Minek?! Betűkosár! És: ideál
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klaviatúra nincs se fül se szem 
ilyes finom erotikára, kipusztulok, 
mint a nemes vadak, feladtam 
 
Mit bánom én, ha Remmington és Underwood, 
Hammond és Caligraph hírül veszik! 
Csámcsogjanak csak! És üzenjenek 
a tökfilkó Monarchnak, kéjesen vihogjon 
Erika – észre sem veszem. Emlékeimből 
már kiűztem őket, töröltem 
kongresszust, világkiállítást. 


Szitál a por reám. Nem hóhullás, 
nem érdemlettem ki, bizonnyal... 
(Svájc! Micsoda ország!) 


Nevem Hermész. Hazámtól távol élek. 
Nem ismerhették hallatlan fejem, ezt 


gondolom. S ha rámtekint egy gyermek 
ámulattal, változtasd meg élted!, suttogom.
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Don Juan fest. 
A hámló asszony 


ne legyen szebb a kelleténél 
a mindig végleges 


ahogyan van éppen: holtpont 
s ha már nem folytatható 
megy tova 
széthull szertefoszlik 
hámlik egyre 
és nem fogy el 


közelről visszataszít 
a nem hasonlító „szerűség” 


(tartozni térélmény 
a maga iszonyatával) 


frissen vágott 
nyitott könyv lapjai 
asztalon nyugvó 
illatos gerinc 


ujjak szüntelen elágazása 
és valótlan találkozás 
egy nyomuló tenyérben –
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bemutatott áldozat 


hajnal kél 
egy másik test 


a penge és a bicska 


nap 
olaj 


vászon
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A festő halála 


Nem kell beszélnie. Egy szót 
se szóljon, csitt. A kalapot 
majd én adom, és hajat is, ha 
úgy kérné az arc. 


Lám, készenlétben 
tartom itt a fürtöket, a haj az mindig 
megmarad, tudták ezt nagy elődeim. 
Kezüknek mozdulása hívta föl az 
égre a napot, minden hajnalhasadta 
máshogy szórta szét – de hagyjuk is, 
aligha értheti, és véleménye is 
csak mindhiába van. 


Panama vagy nemez? 
Azt mondaná, hogy mindegy, felteszem. 
Ezért nem kell beszélnie. Különállónak 
tud szerelmet és halált, nem látott még 
találkozni szekérkeréknyomot a régi 
pincesor előtt, ahol a minden élők útja 
elvezet. 


Legyen elég, hogy arca megragyog 
s találkozott velem, mint férfi férfival 
sosem. 


Madonna-fény, igen. 
Egy kissé 


zaklatott, csak bízza rám magát. A könyv 
a kézben akármi lehet, jobb volna mégis
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bíborló kötés és aranyszélű lap. Tudom, 
hogy anyja, apja földben nyugszanak. 


Pompás redők, a lélek mozdulásai, halántéka 
körül majd szétszórom a fényt, mikéntha 
nyugodnék a rézlapot szeszélyesen 
megkarcoló németalföldi nap. 


Emlékezzen. 
Tekintsen messzire. Lapozzon. 


Hadd töltekezzen meg történetével 
itt a sok ecset. Maradjon így velem.
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Ezredvég 
 
egy porcelánedény, fületlen, Viskből, 
az ecce és necesse hűs heraldikája, 
csorba test. A hajszáleres mázon ködlő 
érzelemdús város gyógyvize kúrálja, mind- 
hiába. És egyre mélyebb, egyre sötétebb 
az est. Föltarthatod, magad elé emelheted. 
Befejezetlen. Tört-egész. Miként egy véletlen 
és vétlen versvég: vég-érvényesen. 


Vagy épp talán csupán befejezés. Előtte ott 
lebeg egy történet vak tisztítótüze, 
színehagyottan, mint óriásplakátokon 
a két közömbös női láb, s a csüngő fejű meztelen 
virág, egy rózsa – száraz denevér. Fakó 
Deák téri tökély. Az idő ellen-gyógyvize, 
kérlelhetetlen színelvonó kúra, 
kodak-exitus. 


Ha legalább az elme háborogna! 
Vagy venne védelmébe Szent Vitus! 
Miként a pőre nőt, akit talán hatévesen 
megláthattam, amint magasba kúsznak, 
kúsznak és vonaglanak a karjai, 
s az emberek között úgy járkál, mint a fák, 
ajtót kutat az ég magas falán, 
gondoltam, gondolhattam, 
reteszt babrál hajlékony ujja folyvást,
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vagy tán egy kis zsebet 
Isten keményített palástján. 
(Meghalt. Apám temette. Villám ölte meg.) 


Minek elgondolni egy erkélyt, s rajta nőt, 
körös-körül szelíd Monarchiát, ha semmiből 
nem éppen úgy következik a semmi? 
S ha – ez is, az is – másként eleven? 
Vagy még rosszabb: csak műveltségelem. 
(Ahogy az exitusra rá a „Szent Vitus” – 
üres fazékra csattanó fedél...!) 


Minek férfit alá egy nagy puzonnal, 
és így tovább, tovább akárhogyan, esetleg? 
Mire hatalmazhat fel egy cserép? 


Ugyan ki tudhatná, mikor ki kényszerül 
az út túloldalára? Mikor öleli át egy 
várakozó pára nagyszerű nyakát, 
szamárét mondjuk, jobb esetben 
lóét, engedékenyen sörényébe temetve 
szégyellt könnyet, nyálat, kisgyermek panaszt? 


Ki tesz ma már ilyet? 
Hol történnek ilyen találkozások? 
(Nem tudom.) 


Földmélyi vödrökbe vezényeli 
szennyes fagylaltporát a tél. 













 


 „Úgy tűnik, minden leírt 
mondat, kimondott szó kiragad- 
ja a túlsó partot a ködből, meg- 
húzza kontúrjait, mint a felkelő 
nap a felhők szegélyét. Innen az 
állandó megnyilatkozó jelenlét- 
re ösztökélő érzés, hogy hallga- 
tásommal mulasztok, időm elil- 
lan, mint a szép nyár, s én meg- 
fosztom magamat a beszéd bi- 
zonyosságától. S mivel bármit ki 
lehet mondani, besétálok a be- 
széd csapdájába...” 


Visky András 


Ez a könyv 
a Magyar Könyv Alapítvány 
és a Nemzeti Kulturális Alap 
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Dal 


nagy éjjel lép a kert kövén 
a dombon jő alá a vén 
a dombon jő alá 


kalapja kék árnyéka kél 
és máris moccan ím a szél 
és máris moccan ím 


az ágak elől elhajol 
a madaraknak így dalol 
a madaraknak így 


csitt csőr csitt csitt 
az Isten itt 
már elvonult 
míg alkonyult 
csitt csitt az istenit 


megborzong rá az erezet 
lehet hogy csak elrejtezett 
pihenni egy kicsit 
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Credo 
 


veri az ablakot az ég 
lélektől ragyog az űr 
most lesz a volt a már a rég 
odakünn van legbelül 
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Nikodémus a felházban 
turistákat fogad 


 
Nos itt a ház, e jeltelen darab, üres azóta is, 
ormára állva látni innen alvó kerteket, s egy 
hallgatózó óriási fát, csak innen látni ezt, 
szavamra. Ég van szerteszét, körül, itt ültünk 
akkor este ketten. „Már öreg vagyok, szóltam 
hosszú hallgatás után, beláthatóbb megoldások 
felé törekszem.” „Törékeny igyekezet ez.” – Ő 
hitte érthetetlen igazát, követhetetlen, persze, 
úgy van. Tanítónak nevezett, majd hazatértem, 
nem tudom, mikor. Előtte még ajánlatára 
megtekintettem az égboltról a sötét hogyan 
oszlik el, „skarlátpiros, utána karmazsin”, 
ezt mondta, nem felejtem el, faggassák meg e 
köveket. Szombatra virradólag nem mulasztom 
el azóta sem. Ő itt maradt, ügyetlenül búcsúztam 
el, kislányosan, ő elmosolyodott, ettől csak 
nőtt a zavarom. Sok munka várt, tanítványok, 
folyó államügyek, a napok óta forrongó tanács 
s a csaknem kész határozat, hogy hallgatag, 
nehéz fiúk oltsák ki életét, aztán a jogszerű 
kivizsgálás, hatósági nyilatkozat, az ügy 
jusson minél előbb ad acta. Szívem akkor 
talán kétely lakta, nem tudom, felhoztam 
tücsköt, érdeket, szó szót követ, mint rendesen,
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ha hazudunk, „hallgassuk ki, ha úgyis elveszett, 
nyilvánvalóvá váló igazunk imígy lehet erősb”. 
Csikorgó foggal engedtek nekem, a helyzet ismerős. 
 
Azt mondta, visszatér. Hogyan teszi, én nem tudom. 
Hogy kint ültem a csillagég alatt vele, miként 
ítéli meg, hát ez izgat nagyon. Várom s kételkedek. 
És most menjenek, tovább hadd éljek itt egy 
régen befejezett életet... 
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Lehetne ez 


eső zuhog vagy cserepek 
öt sebből vérezik a kert 
talán még magam lehetek 
ha végleg elvesztem a pert 


lehetne ez a fordulat 
tükörbe lépne jelenem 
a csontig ázott éntudat 
s kiálthatnám hogy kegyelem 


de konokul mindig kijön 
mert adottak a keretek 
és újabb diadal köszön 
eső zuhog vagy cserepek 
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Eljutva addig. Tovább soha 


Akkor talán. Ha le nem rántanak. 
Ha vád, csak ön. Hisz a csatár hibája. 
Sorolhatnám, miért. Térül s kivárja 
(s a többi...!) hamletül, hogy ártsanak. 
Ahogy s amíg teszik: azok, amik. 
Jelül. S a jel alighanem (az!) égi, 
mitől még most is rettenek. Bár régi. 
Ám: már-és-még – e peremen lakik. 
S a cél elé a képzett sor(s)fal áll. 
(A képzett végzet, mondanám. Halál.) 
„Akkor talán”. Nem lenne az a másnap, 
mely ma és most. Ophéliátlanul. 
A szélen. Messze kinnebb már. Tanul- 
va egyre. Nem is néznek. Nem is látnak. 
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A fiú atyjának üzen 
Bátki Lászlónak 


aki megtalál – angyal, nem is ördög –, ne nézze 
arcom; álljon előttem, oldalt, hogy elmehessek, 
az út legyen mindig szabad! Hajtson fejet, amikor 
fejet hajt, ne lessen rám alulról, mintha kútból 
tekintene ki; fölfigyel, fejet pillant meg a 
nappali csillagok között, förtelmes borostát, 
mint akit hosszú időre égi testekkel zártak volna 
össze, így szólt az ítélet, amikor a vagyoni 
helyzetet hirtelen szóba hozta. Rejtse leleményesen, 
hogy a másik oldal az, ahol várakozik. A darabka 
gondviselést a koponyája felett súlyos hiba volna 
észrevennem, takarja felhő vagy madár, felhő 
árnyéka vagy madáré, nem tudom, 


kellemetlenkedni 
nem fogok, ígérem. Számos lehetősége kínálkozik 
a tapintatnak. Ha, teszem azt, sínre szorítaná 
nyakát a hídon, ahol eljárok, és várna rám, 
hogy megmentsem – ilyesmire gondolok. És az 
örökségről szó sem esne, mondjuk, a házba 


belépvén 
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A kényszer alkalmazása 
 


átlát rajtam, mondja, akár a szitán, hangja 
mint hosszú eső után a harang. Elállom előle 
a tájat, sért ez a trónus. Lehet így neki? 
Jó vad idő! Majd csak megkönyörül, értem 
a dolgom. Mit tehet ellene ő? Nincs az a 
trükk és nincs az a zsámoly! Rajtam keresztül, 
nincs kegyelem, ha ez az útja. Nézi a fát, 
az eget, fölsejlik a Szent Anna tó meg a 
környék, torzít a mellkas, torzít az arcon 
a sörte, kivárok, nem mozdulok. Félrefordulok 
aztán – látni-e még át? Az a vállperecem, 
nem hegyvonulat, mondom, és figyelek magabízón. 
Végre csak megszán, ha vigasztalan. Múlt 
hiba jót alapoz, idéz zavarában egy távoli 
mestert, látva a helyzetem mily kedvező 
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Veronika 
 


Olyan látható vagyok 
Terítsd reám a lepled 
Ragadj magadhoz engem 
Ha már halálom elfed 


Fedezzen el a hullám 
Az emlékező vászon 
Kiürül ragyogás lesz 
A körbejáró lábnyom 


Ajtó szárnya szegetten 
A mozdulatlant rója 
Szólít átlépni enged 
A semmi stációja 
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Utolsó ítélet 


(poetica) 
van, amit nem tudok követni 
s kivetni sem: e kettő közt bolyong 
történetem. Külön az ing, a test 
és jóval távolabb a lélek. 
Külön a nyom és messze a (futó)homok. 


A végkifejletet, bár egyszerű, 
ismerni vélem 


(fényárnyék) 
alkonyi fény a ház gerincén? 
hajnali? 
gonosz madarak szállnak ontott vérre? 


az engem fürkésző bizonytalannal lépem át 
a színről színre látás pengevékony kapuját 


(olvasat) 
a könyvben ott látom magam 
a tartalomból kimaradtam 
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Kolozsvári irodalomtörténet 


ÁVANTGÁRD 
TRANSZÁVANTGÁRD 


HÁZSONGÁRD







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Visky András: Goblen 


26 


Megálló 
 


akivel csak találkozott, meghívta magához, be- 
szédbe elegyedett, ha csak tehette, ezért, gondo- 
lom, ezért hívott meg mindenkit, egyszerűen nem 
látta már módját az elszakadásnak, ha egyszer 
oda-vissza tért a szó, jövel uram, légy vendégünk, 
mondta ellenállhatatlanul, üljön asztalunkhoz, 
nem akarta elvétni, azt hiszem, nem tudhatta, ki- 
vel van dolga, ki ül vele szemben a villamoson le- 
hajtott fejjel, ki mered a tarkójára a buszon, ki néz 
le rá a város élesztő illatú folyója nevét viselő áru- 
ház mozgólépcsőjén, jövel uram, légy vendé- 
günk, szalma és abrak bőven van minálunk, hely 
van, ahová fejét lehajtaná, mondta, mintha arra 
akarná rávenni, legyen a messiás, miért is ne, hát 
elég volt, elég volt, mígnem egyszer a repülőhíd 
előtti megállóban várakozva odalépett hozzá egy 
nagydarab, vidám férfi, szervusz Lamanesz, csa- 
pott a lapockájára, szervusz egykomám, hát nem 
emlékszel?, nem?, levette sötét szemüvegét, 
messzire eltartotta magától, mint aki repülni ké- 
szül, belehajolt az arcába, drága barátom, mond- 
ta, egyik szemgolyója sebesen szökdécselt ide- 
oda, mintha megcélozták volna, a másik meg 
mozdulatlanul nézett előre, kideríthetetlen, hova, 
üvegből megformált gyanakvást helyeztek a 
homloka alá, ilyen döntés születhetett, na és eh- 
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hez mit szólsz?, megsodorta düftin sálját és a fel- 
ső ajkára szorította hüvelykujjával, két lecsüngő 
végéből dús szakállt formált foltos álla köré, várj 
csak, várj csak, mondta azután, még mindig élén- 
ken, válláról leakasztotta lógázó balkarját és a 
padra fektette, mint egy alvó gyermeket, ha most 
megtámasztanál egy kicsit, mondta szemérme- 
sen, könnyed mozdulattal alá bukott és kézre állt, 
na?, még így sem?, rikoltotta lentről, szedd össze 
magad Lamanesz, ő meg csak arra tudott figyelni, 
nehogy kicsússzon kezei közül a félénken nyikor- 
gó tölgyfa vádli, ujjbegyeibe szegecsek nyomód- 
tak, lelketlen munka, ez jutott eszébe, mialatt 
lentről, bizonytalan bokái szintjéről szavak jöttek 
fölfelé, mellkasa előtt felszínre bukkantak csu- 
romvizesen, Lamanesz, Lamanesz, megvan, hi- 
szen, tudtam, én – ebben a sorrendben, és külön- 
külön kacagott mindegyik, amikoris letekintvén 
azt látta, két ragyogó porcelán fogsor fekszik az 
aszfalt porában, gyámoltalanul összekapaszkod- 
va, lehajolt, segítőkészen és megfontolatlanul, 
egyensúlyát, amely akkor mindkettőjüké volt, 
azonmód elveszítette, balkézzel még a pad vasát 
markolta volna, hiába, hiába, hiába, hiába, hiába, 
jöttek vele a mélységet fürkésző lábfejek, lenn a 
földön még fogta a síkos vádlit, ujjbegyéből vér is 
serkent talán, de ez egy homályos érzés maradt 
csak, feküdtek a járdán, kilyukasztott jegyek kö- 
zött, mint egy váratlanul lecsapott kártyalap, a 
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férfi felszabadultan kacagott, valószínűtlenül ma- 
gas hangon, Lamanesz, Lamanesz, ismételgette 
visítva, mire a nevetés rá is átragadt, egyetlen 
test, mely mindkét végén tud nevetni, a trapézról 
egyszer valamennyien a fűrészpor meg a forgá- 
csok közé kerülünk, mondta a férfi még mindig 
nevetve, ott a helyünk, barátom, micsoda törté- 
neteim vannak, Lamanesz, lerogyna tőle a sátor, 
nem gondolod, hogy megpróbálhatnánk, a nagy 
visszatérés, istenem, úgy mondta, mint aki ettől a 
véletlen mutatványtól nyert bátorságot, oda van a 
fél életem, Lamanesz, mit fél, öregem, komótosan 
összerakta magát, helyére került a kéz, a fogak, a 
szemüveg, hát majd hívjál fel, ha meggondolod, a 
többit bízd rám, barátom, a telefonkönyvben 
megtalálsz, ágyő, bátorság, bátorság, bátorság 
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Álomvidék 
 
1. 
A könyv, amit a kezemben tartok, az utolsó ma- 
gasnyomású munka, mondta a hosszúruhás fér- 
fi, és ujjaival végigsimított a sorokon. Itt ér véget 
néhány ezer év, ezeken a lapokon tapintható ki, 
ami még a legkorábbi térképből a hozzá tartozó 
útleírással megmaradt és eddig elkísért. Az éle- 
sen látók ideje következik el, ők mennek majd 
elöl. Többé senki nem hunyhatja le a szemét. A 
szív kamráiban sötétség van, jártam ott. Én itt ma- 
radok, mondta, és becsukta a könyvet. 


2. 
Éjszaka nagy szél kerekedett. Hallani lehetett a 
harangok moccanását. A sötétben vadászó bag- 
lyok sietve visszatértek a toronyba. 


3. 
Ősszel, amikor az utolsó ördögszekeret is kiker- 
geti a szél a kertekből, leszedegetik a kémények- 
ből a halakat és kiakasztják őket a ház elé, a szárí- 
tókötélre. Csípős füstszag üli meg az udvart. A 
férfiak virágmintás poharakba bámulnak, az 
asszonyok időről időre megjelennek az ablakke- 
retben, hosszú ideig állnak ott, enyhén oldalra- 
döntött fejjel, mint az istent szülő anya az arany-
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színű ikonokon. A földekről összeterelik a foglyo- 
kat, fölhajtják őket a várakozó uszályokra. Vak- 
kantva kiáltoznak a tányérsapkások. Gomolygó, 
sűrű köd lepi el a vidéket, nem láthatni háztól há- 
zig. Így kell ügyeskednünk, hogy életben marad- 
junk. 


4. 
Ketten érkeztek, kéz a kézben, egyformák, mint a 
harmatcseppek. Egyikük neve Álom, a másiké 
Halál. De hogy melyiküket szólítsa Álomnak és 
melyiküket Halálnak, azt senkitől sem sikerült 
megtudnia. 
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Pleinair 
Enikőnek és Csabának 


1. 
csak harmadnap bukkan föl a test, mondja a fiára 
váró apa a parton. Inge szakadt vitorláját szél 
kapdossa, az átvirrasztott éjszaka szürkés mor- 
zsáit fölszúrta a bánatos sörte. A lány csak festi 
tovább a tájat, foltos kézfeje közel megy a vászon- 
hoz és eltávolodik tőle, mint egy órainga. Beszél a 
férfihoz, ahogyan ilyenkor szokás, hány éves volt 
az eltávozott, volt-e már szerelme, aki a hajado- 
nokkal gyászolhatná, s ha ismerte az úszás forté- 
lyait, miért merült el mozdulatlanul a habokban. 
A szemközti hegyek óarany vonalát követi az 
ecset, hal ugrál föl, hogy a tekintet sugarát elérje, 
mindig ugyanaz, és csillogva hull vissza a lány 
tükörképére, mint egy melltű. A másik parton, 
tisztára mosott kövön idős férfi ül és a nyugodt 
folyóra mered, kalapja árnyéka arcára dobott, sö- 
tét színű kendő. A víz színén egymáshoz tapadt 
buborékok lebegnek: csomócska nyál fut el. 


2. 
ez itt a Történelem, mutat az öreg kertész a Marti- 
nuzzi romra, és ujjai, mintha ismernék az elpor- 
ladt ablakok kereteit és a kapubélleteket, amelye- 
ket hiába keresne a szem, griffet és harci szekeret
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formálnak a forró levegő puha anyagából. Abban 
a mélyedésben érte a gyilkos csapás a frátert, aki, 
még mielőtt a koponya hasítékán át eltávozott 
volna belőle a Lélek, látta hátrahőkölni a rene- 
szánsz rémült paripáit és nyugodtan halt meg, 
kétélű éles kardját még egyszer magához ölelve. 
Gyom verte fel az utakat, füvek magvát szórta a 
falakra a szél, a kövekből már csaknem minden 
nedvet kiszívtak, boldogok az ártatlanok. Őket 
látja Isten a magasból, ha letekint, ennyit tudha- 
tunk. 


3. 
kő kövön hogyan maradna, az újfent sima és a vé- 
sett homlokú, ha nem a járó-kelő ember vállán 
nyugszanak előbb, aki a kapukat nagy döndülés- 
sel kitárja, ablakba áll, ha fáradt, romló lélekkel 
várakozik a hírt hozóra? Nem foszlik addig a dur- 
va habarcs. 


4. 
amott a Hatalom van, szól a kertész, semmit nem 
tud az időről, úgy él, új nevet ad a kőnek, áthord- 
ja új telekre a templomromot, a sírjukon nyugvó 
márvány fejedelmek testéről még egyszer eltávo- 
lítja a koronás főt meg a címert, változásnak neve- 
zi a mindig ugyanúgy történőt. Körbekeríti ma- 
gát, egyre. Jósnők fogsora villan, kifordított te- 
nyerek nyugszanak el tenyerében. Legyen mun-
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ka, újkori cirkuszi játék, és legyen kenyér is, van, 
van, a nem szűnő elégedetlenség együvé tereli a 
kettőt, derüljön fény az igazságra, kiáltják zsíros 
arcok, nyirok üt át az ingen, nem vér, de a bőrhöz 
tapadó vászon már az egész testet föltakarja. 
Szerves trágya fojtja meg a vetést, mire a végére 
érünk, és a növények némelyike porba taposott 
kalapú házak meredező falaira fölmenekül. Mér- 
téket szabó vesz és a takarékos koporsókészítő, 
de számításaikat, mióta a világ, rejtegetik egymás 
elől. 


5. 
az ország, akár a megszokás. Csak hetek múltán, 
mialatt folyton dörög az ég, mint mikor alapnak 
földet döngölnek, hogy le ne süllyedjen a ház, 
érint meg a felismerés, hogy csöpp víz sem esett, 
felhőnek is legfennebb foszlányait terelgeti oda- 
fent a szél. Nem a kilencvenkilenc és az egyetlen 
egy sem. Az elveszett sem és a meg sem találta- 
tott. Ha esne netán, egyetlen lyukon ömlik le a 
víz, iszapot gyűjt, falak köré rakja, mígnem a bolt- 
ívek pázsiton feküsznek. Ennyi tapintat van még. 
Van még ennyi tapintat. 


6. 
nőre férfi bukik, de kompromisszumokra nyitott 
mindkettő, ha úgy hozza a sors vagy a vér, a pa- 
rancsolat, mondják, teljesül. Megosztható a vágó-
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állat kedve az emberével, nincs szabály, csak el- 
nevezés, mely az ítéletben bízik. Azt, aki ott ül – 
lány még – és a folyó felett messzire néz, hogy 
ami előtte elterül, olajos színekre bontsa, Oféliá- 
nak hívnám. Amolyan szóbeszéd ez is, evangéli- 
um az angyal érkezése előtt még. Eszményien él, 
azt látja, amit senki, és ami még fennforog, arról 
neki sincs tudása. Mire elkészül a nagyjelent, ő 
már nincs, a kettő egymást, érthető, kizárja. A vá- 
szonra kár szót vesztegetni. Mutatkozik bizonyos 
rend. 


7. 
nincs fölemelkedés, halak ugrálnak a víztükör 
fölé szünetlen, mintha késeket dobálnának fel a 
sötét mélyből, nincs fölemelkedés, mondhatnák 
azok is, akik a parton várakoznak, hogy aztán 
megosztozzanak a testeken, ha fölbukkannak, ha- 
zatérjenek végre és sírjanak, jöhet majd a gyógyí- 
tó álom, hangos szuszogások terelnek össze le- 
gyeket a tátott száj köré, mely a tortól szaglik még 
sokáig. Apró termetű vámszedők kora jött el, az 
ablaknyílások is egyre kisebbek, legfennebb ha 
maga elé tekinthet az ember. De vannak magya- 
rázatok, lehiggad a pöffeteg tömeg, csak élvezet 
dolgában hajthatatlan. Ráhajol a biliárdasztalra, 
kalapját hátracsapja a horzsolt tarkóra, tűzbe hoz- 
za a megkopott dákó és a golyók. Karnyújtásnyi- 
ra tőle a legújabb hamisítvány egy bajor város cí-
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merét büszkén viselő pohárban, jól lehűtve, ízre, 
állagra biztonságosabb így, az üvegfalon lecsapó- 
dott pára csordul alá. Minden egy képernyő már, 
megszólalásig, műanyag pálma dacol a tűző nap- 
pal, hars napernyő glóriája az asztalok felett, be- 
játszott hirdetés, nem több, mely a szószékekről 
adakozásra felszólító tiszteletes máztól alig kü- 
lönbözik, csak a fogak pudvásak és körömgomba 
üli szerény diadalát. 


Alvinc, 1995. 7.11-18. 
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Levél hull, életem 
Sacinak 


Ma már a második. És ezt is el 
mulasztottam. A folyamat remé 
nyeim szerint vigasztalóbb. Ha kel 
letlenül is, belátható, hogy é 
tekké leszünk, a rothadás így osz 
tályrész, s a nagy találkozás kibír 
hatóbb levélnek, fának, csontnak. Koz 
mológia a rajzolat – az ír 
mag megmarad? –, tovább lebeg előt 
tem is, egy csendes frontvonal. Lelőt 
ten is jelenti még magát. Fölkap 
ja szél, ezt-azt tán hátrahagy, követ 
hető az út. A nagytotál szövet 
mintázata. És benne ég a nap. 
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Klip 
Mészöly Miklósnak 


talán a gyermek, az leg 
alább többet kibír. Nem 
cselekszik éktelenül és 
nem keresi a maga hasznát 
Törzse, nyakszirtje, ujja 
i mozdulatokat szálaznak 
ki maguknak az előttük le 
vő márnemjelenből, sietős 
válogatás, állati céltud 
at, hiúságnak, kétségbees 
ésnek nyoma se (ha helyes 
en értem mi a végenincs) 
anyja helyett is éber, ak 
arnok is már, elhelyezi h 
úgait a töreken (téli alo 
m), elgyötört kicsinyek 
de nem érintetlenek már 
mohó férfikezek tuszkoltá 
k fel őket hajnalban ( e z  a  
most) a teherautó ponyv 
ája alá, ezüstös pára szá 
ll fel belőlük, ebben a 
megtévesztésig egyek az é 
bren lévők: vadász és vad 
fedetlen belek és savanyk
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ás leves, főképpen pedig 
az elfolyt bor a láthatat 
lanra mutat(nak) egyképp 
Ágak hegyén Isten lépdel 
álmatlan különbségtevő 
kezében kerekded nyiszogó 
viharlámpa, verőfény. Az 
ideiglenes szállás alól k 
ifut a szépia udvar, a há 
z, a farakás, a gémeskút 
elbillent feszülete, az e 
perfa, a lugas, az asztal 
ra borult, világító széke 
k, egy hóprémes, macska n 
yomos kaptár, fejkendős f 
rigid tövek (életrajz), j 
ég roppan, sárlé szörcsög 
de visszafagy azonmód. Ha 
rémület, állati, nem kié? 
kié?, hanem egyetlen tömb 
lakható anyagféleség a ha 
mar kialakuló szokásjogga 
l. És amikor már a szemha 
táron, a csendes porta fu 
tása közben elveszítve eg 
y lényegtelen dimenziót 
a szélesre tárt kapun át 
visszaugrik a kutya a tö 
rténetbe, nevén szólítják
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a gyanútlan kicsinyek, nó 
gatni őt nem restek, geri 
nce holdfényes ostora mes 
sze világít. Ilyen nehéz 
ateista időkben is föleme 
lkedik rá a célkereszt, k 
íméletes fegyver dörren 
szinte puhán, a hátsó hom 
lokfalnál. Nem kiáltozom: 
ébredjetek fel, de nem éb 
rednek. Ki csal meg kit é 
s mikor, kicsoda boldog é 
s ki nem, kicsoda ártatla 
n és ki bűnös. Nem kérdem 
? – kérdem. Nem kérdem. N 
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Kolozsvári anziksz. Főtér 


Feliratok, egynyelvűek, 
s a javarésze angol – 
ma nem fog érdekelni. 


Elszántan őgyelgek, 
forintot, márkát 
kérve kérnek tőlem, 
megtévesztheti őket 
nemezkalapom 
és donquijotés, 
nyílt tekintetem, 
megértem őket. 
(Több nyelven szórom 
szerte válaszom.) 


A Bánffy-palota előtt 
– de hiszen nem váratlanul – 
megrohamoznak kicsi koszosok, 
igen jól szervezett, 
alternatív ovi. 
Szori, szabadkozom, 
s teszem, mi tőlem telhető: 
a túlvilág nevében 
hányom a garast, 
vicsorgok, kérem, 
hagyjanak. És végre
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közbeszól a standos: 
„Megérkezett az Eliade 
második kötet.” 
„Csak nem?” Megbízik bennem, 
mondja, vihetem, 
nem ronthatom le 
„masszív” hitelem. 


 
A Szent Mihály előtt 
elér a nagy felismerés: 
határozottan szép a nő. 
Jó, mondható: sajátosan. 
Okolhatók előnytelen 
odőrök, nem rá való 
ruhakreációk, fényviszonyok. 
Hónom alatt szorongatom 
a Hiedelmeket, a fólia 
bő nedveimnek bizton ellenáll. 


Fegyelmezett tekintetek, 
jól szervezett alakulat: 
turisták ők, jawohl. 
Az egyiken tán túl feszes 
a bermuda, és ráadásul férfi! 
Illetlen itt, ám jóra 
készteti a persely. 
Azt súgja valaki poroszosan, 
hogy Kierkegaarg, 
még hátra lehet, úgy hiszem,
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a Házsongárd, na és 
a Farkas utca – én másfele 
megyek. A parkolóban biztosan 
kocsim már nem hevül tovább. 
 
A szélvédőkön sok rovartetem, 
megannyi, jószerével öszefüggő 
szőnyeg. De rohamoznak 
szüntelen tovább: az álló, 
márkás járművekre specializált 
újtranssylván mutáns. 
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Miatyánk ’95 


ha elhagy szó emlékezet 
az égből hulljon ékezet 
miatyánk ki vagy 


országod jöjjön el ha van 
vendég legyen a hontalan 
miatyánk ki vagy 


de integet az égi más 
ne itt legyen feltámadás 
miatyánk ki vagy 


a kétkedő ha arra jár 
legyen egy égi kolozsvár 
miatyánk ki vagy 


* 
HA ERRE JÁRSZ, URAM, HA ERRE JÖNNÉL, 
E KŐHALOM VOLT EGYKORON MONOSTOR… 
HOGY ELLENSÉG? UGYAN, FIAM, MON OSTOR 
CSAPOTT LE RÁ, – S KISEBB A VÍZÖZÖNNÉL 
 
FELISMERSZ KÖNNYEDÉN, EGY GÖDRÖT ÁSOK, 
MAJD RAJTAM LESZ A KEZDETEM S A VÉGEM. 
SOKAN VAGYUNK, DE MEGTALÁLSZ, MINT RÉGEN, 
MERT ŐK IS ÉN VAGYOK, S NEM LESZNEK MÁSOK,
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HA ERRE JÁRSZ, URAM, HA ERRE JÖNNÉL. 
* 


az árnyékom még követ-e 
zuhan az isten köpenye 
miatyánk ki vagy 


hó hull a mennyég felhőtlen 
fogadj el végleg felnőttem 
miatyánk ki vagy 
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Herakleitosz-rondó 


Homéroszt el kell tiltani, 
Ha Mérték nincs, barátom, könnyebb. 
A villám kormányoz, a bölcs-Egy, 
Tisztátalan a Sok. Aki 


Tanít, s tudása isteni, 
Felold és összegyűjt és jön-megy, – 
Homéroszt el kell tiltani: 
Ha Mérték nincs, barátom, könnyebb. 


A nép örökké új, mai 
Viszály: keletkezés (vagy őstett) 
– a sok görög fecseg! Mi köthet? 
Reggelre már mind római. 
Homéroszt el kell tiltani. 
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