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VISSZAJÁTSZÁS 
 
 
sam’song 
 
 
eljön 
a hurrikán 
 
a hurrikán 
a hurrikán 
 
szólt a 
Big Ben 
a bokáig érő 
városban 
 
a térdig 
majd a 
derékig 
érő városban 
 
úgy búgott 
úgy kongott 
 
dobogott 
lobogott 
 
a 
Big Ben 
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óóó 
a hurrikán 
a hurrikán 
 
(így énekelt, a dzsessz-klubba menet, Sam, 
a néger, mikor észrevette, hogy a Temze 
partján ólálkodó nem is tudom milyen fák 
elmaradozó bőréből időnként csillogó fekete 
verebek repülnek a Big Ben felé, 
sistergő rajokban köröznek a repülőtér, 
majd a város felett, a kongások 
erővonalait követve a feltört levegőben. 
 
akkor megsejtette, hogy a song-ban 
a hurrikán-t bármilyen más szóval 
lehet helyettesíteni, bármilyen mással... 
 
persze óvatosan, mivel minden órát 
a Big Ben után igazítanak) 
 
 
 
 
 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Visky András: Partraszállás 


31 


egyedül 
 
 


magyarázatok egy 
lehetséges képhez 


 
ha felnyitná 
kék volna 
 
izzó és hullámtalan 
 
nem nyitja fel: 
rejtegeti amíg teheti 
árbocait 
 
ha színekről kérdeznéd 
azt mondaná 
ha mondhatná 
tisztaság 
vagy azt hogy fél 
 
és ő már tudná: 
mindez így együtt 
isszonyúan nevetséges 
 
ne kérdezd hát a színekről 
 
ha ismerőseiről faggatnád 
de ne tedd 
körbe mutatna a fákra 
a madarakra 
és azt mondaná egyedül van 
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ha közelednél hozzá 
láthatnád őt 
amint ujjai a 
szél billentyűit keresik 
hogy szétkiálthassa 
ha tehetné 
az eltékozolt mélységeket 
 
ha utánamennél 
megsejthetnéd 
követ ő is valakit 
és kezeiről nem tudnád 
lefejteni a kezeket 
 
ha hátramaradnál 
olvashatnád szavait 
kerítésekről kapukról 
falakról fákról 
 
soha soha 
nem fogod 
megfejteni 
a jeleket 
 
 
 
 
 


 
 
 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Visky András: Partraszállás 


33 


amikor minden egyidejűleg 
történik, ablaküvegnyi távolságra 
tőled, hátborzongató forgatagban: 
 
hadjárat 
 
 
el kell menni, tudod el kell menni, 
reggel vagy este vagy mindegy mikor, 
készületlenül és kétkedőn, 
 
mint elfáradt ősfolyók medreitől 
kísértett vándorok – – – 
 
ajtóidat legyek csapkodják rád 
és tüdődbe szüremlenek 
az égzengések; 


 
te viszont állsz, állsz, 


villódzó gyapotruhában, 
iszonyodva nincstelen voltod egyneműségétől 
 
arcod rézkarc, fémlik 
és az előtted levő nagy 
hadjáratra gondolsz, 
 
mikor ellenedre indulsz 
a kéklő égtájak felé és most 
van a legnagyobb esélyed a vesztésre 
 
előbb a lehetőségek falai közül 
lépsz ki, azután mentségeidet vétkezed le — 
tovább haladsz, ki a hajnal 
rongyaitól letörölt szemekből 
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egyre könnyebb és álmatlanabb 
leszel, lebegni sincs már erőd 
 
eldobsz mindent magadtól, vonultadban 
a jelenlétet, a formát, a méreteket 
DNS-láncaidat — 
 


nyomaidat nem őrzi meg 
a hó, a homok 


 
nem fújja el a szél 
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partraszállás  
 
 
a rózsa utcán hajnalonta 
bíbor kaméleonok osonnak 
 
elhúznak a harmatos sötét 
fogatok a házrögök között 
minden irányba 
 
amíg nagy nyugtalan angyalok 
vére kiömlik a háztetők 
bourbon-liliomos cserepeire 
 
alig éledezel még 
mint kezdetben — teremtéskor 
 
ömlik belőled az éjszaka 
borostyán leve 
s rád zúdul majdan 
védtelen hóvirágmezők 
titokzatos madrigálja 
 
bármennyit lépsz 
és akármilyen irányba 
 
a kolomfülű* lehelete 
arcodban déli szél 
 
fanyar időlegességed 
mély-kék törmelékei 
havaznak 


 
 
* Gantákarma, a halál démona 
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visszajátszás  
 
 
I 
 
laudetur! 
a mindent megélt 
békafejű temető-bolond 
 
elmeséli eleidet — mondja 
hajmeresztő kaktusztekintetével 


 
éjszakánként megbízható ugyan 


feljegyzéseid itt 
fölöttébb zavarosak 


 
párolgó szemekkel jöttek 
és a 40 × 60-as 
később bedeszkázott 
ablakon át lesték 
megtanultál-e mondjuk 
éhen halni 
 
annak rendje és 
módja szerint röhögtek 
 
a háttérben eloldott 
szájkosarú bariton kutyák 
néhány m2 szélcsend 
 
szemérmetlenül fehér 
havak szorítása 


akkor már tudhattad mi 
a megdicsőülés hegye 
ám ez végtére is 
kimutathatatlan 
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II 
 
másnap — nem lehettél 
túl magas — 
elvesztél a cserebogár 
szemű szójában 
 
F. I. és P. 
torkaszakadtából hallgat 
 
4—5 méter magas csonka 
délutánok 


és itt sehogy sem tudod 
a képeket fegyelmezni 


 
mondja 
látta doberdo körül 
vagy hol (don?!) 
valamelyik nagyapádat 
gondosan kifaragott 
fehér lovakkal 
és üres szekerekkel 
 
később — már a tejúton — 
a bakon — erre megesküszik — 
isten ült mellette 
 
 
III 
 
később — még időben 
valamennyien rokonok 
rokonaid 
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ez befejezett tény 
 
a 215—p/1955 számú 
határozat értelme 
ezúton hívjuk fel 
és más utakon is 
stb 
 
a kivonat hiteléül 
a pecsét a homlokodra 
került 
 
 
IV 
 
néhány jobbfelsősarki 
iktatószám év hónap nap 
ennyi       írtad 
 
a jól ismert irányba 
egyképpen konvergens számsor 
in nomine domini! 
az emlékek szivárványhártyáján 
 
amerre magad is 
egyszerűen befordulsz 
a      ködbe      és 
eltávozol 
ennyi: élet — megfejthetetlen 


 
kezedben a nagykabátba 
varrt ismeretlen sorsok 
bedekkere 
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elindulásod a jeleken már-már 
korpaszományos toloncolás 
 
mintha a következő utcában 
gerendákkal kitámasztott 
pincében lepuffffffffantanának 
 
végre megtudod 
termet homlok orr 
száj áll arcszín hajszín 
szemöldök megkülönböztető jegyek 
 
ez volnál hát — hülledezel 
eléd tárult tearcodon 
 


mindez valahol a tűz eledele 
a goromba férfiak otthonában 
személyes arénád 2 × 1 × 3 
bebámuló egérarcú fenevadakkal 
 
látod elődeid falra mázolt 
delirium tremens-látomásait 
 
akik jóval hamarabb 
borítékban érkezének 
— in nomine domini — 
végképp haza 
 
az üvöltözéseket magad 
hordtad ki a széteső 
tífusszal telt küblikben 
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V 
 
mindent úgy kell 
tenned — mondod — 
gondolnod mint ami 
utoljára történik 
 
meg ilyenek 
 
elszéledt betűivel 
fogatlan jósnő-vigyorgású 
jegyzeteid 
 
újabb lapok: 
mátészalka nagydobos 
majd ismét kolozsvár 
nagyszalonta és 


elvetemült néma férfiak 
arca kezedben 


 
a remegés amit letagadnál 


 
háromhavonta két csomag 
cigaretta valami szalonna 
egy meleg szvetter ami 
jól tudtad nem érkezik meg 
 
és az ágyad köszvényes lábába költözött 
tél 
 
aludj aludj 
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a botladozó felhők 
nem közeledő bőrkabátok 
magyarázod valakinek 
hogy ne üvööööööltsön 
 
hogy magad is elhidd 
 
 
VI 
 
az az udvar 
ahol elhallgattál 14 nevet 
 
előtted a nagytestű komornyik 
meztelen lábod körmeit 
tapossa      arcod előtt 
pisztolyával      ügyesen 
 
az asztalon felbontott 
neked címzett levelek 
 
a módszerről ír értekezést 
magyarázta — ha már értelmiségiek 
közt vagyunk — fújta ki magát 
 
te nem vállaltad 
 
a test mivolta 
a testé 
 
mikor azonosul a létezés 
minimumával 
erőtelen mint 
behavazott katonák 
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milyen árvák úristen! 
szóltál este a melletted fekvőnek 
halott volt kék 
akárha egekbe lépkedne 
 
füledet mellére tapasztottad 
hogy hallj valami      mást 
valami      leomló fák 
mosolyán túlit 
 
úgy aludtál el 
 
 
VII 


 
életutak bedekkere 
kezedben 


 
s a remememememegés 
amit             letagadnál 


 
a homályos 
a        jegyzetek 
 
A KOR KERESZTÖLTÉSEIN 
LEPKÉK VAGYUNK 
SZÓTÁRI SZENTSÉGEK 
RAGYOGUNK! 
stbstbstb 
 


elégsz a lapok 
nyílvessző-suhogásaban 
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körbe-körbe sétálsz 
leszegett fejjel 
hátratett      kezekkel 
 
szapárifalva végvár 
 
egyre szélesebb körben 
a visszanézés 
omlatag tonzúráin 
 
ez az         utolsó 
kör 
a robaj ló gének 
utolsó éjszakája 
 
elég már 
elég      már 
 
engedjétek szabadon 
a 
metaforákat 
 
VETKEZZETEK! 
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havazásba dermedt lovak 
 
 


a fák 
mindig a fák 
 
visszatérnek mint 
havazásba dermedt 
lovak 
 
kicserélt 
gyémántszemekkel 
gyémántpatákkal 


 
az én lovaim azok ha látni véled 
bennük a dolgok mély ragyogását 
amint ismét elkerülhetetlen 
a ránk mért napi elfogyatkozás 
ingujjban félbeszakított táncokkal 
félig mondott mindig kimondhatatlan 
igazságokkal – – – 
 
az én lovaim 
ha átszűrődnek kristályokként 
a völgyek felett derengő 
ködszerű káprázaton 
és feléd szállnak — 
tüneményes ezüstméhek 
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azok a gyémántszemű 
gyémántpatájú jelenések 
– – – – – – – – – – – – – – – 
 


mikor egyre beljebb 
haladsz a versbe 
 
lásd önmagunkat sem 
értjük már 
 
csak állunk ott — túl 
a szavak tükörzenéjén 
 
távol a látványosságok 
üvegálmú kertjétől 
 
ahol a vers már 
versen túli egyszerűsége 
 
azonos forrásokból 
felvérző gondolatoknak 
 
abban az egyetemes 
szertartásban 
 
felismerjük magunkat 
egymás messzire kéklő 
 
sebeiben 
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felcserélés  
 
 
a kezek 
és a lábak helyébe 
 
engem 
 
és a kitakart anyag 
magányának 
kétségbeesett vonzását 
 
a megfeszült test 
helyébe 
a félelem egyidejűségét 
most és mindenhol 
az utakon 
 
szemei helyébe 
a morajlás előtti 
tengert 
 
és a madarak távolodását 
megtalált szigetek 
felé 
 
csak a kiáltás 
maradjon övé 
az elsötétedés 
órájában 
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mikor a hang 
elvegyül 
a lehulló 
 
..   a . 
t …. o .. 
     m ……. o.. 
.            k……… 
…..k……a 
..l…………. 
      …… 
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S 
 
 
I 
 
fél arca hold 
fémvirágokkal teleszúrkált 
 
fél arca pillogó szitakötőő 
 
álmaiban meglincselt jég-vigyorú tündérek 
kitépett nyelvű manók 
szappanbuborék-szemű toronysapkás 
arasznyi emberkék 
 
medúza-fenekű szentatyák 
 
álmaiban süket zongorák 
a hajnal tömegsírjaiba hullnak 
 
 
II 
 
a költő kedvese 
Ó!: Ő! 
 
belép egy óriási 
mozivászon fehér kapuján 
átcseréli cipőjét egy pár 
sündisznóbőrűre 
 
bekocogja az egész teret 
mely csendes és jeltelen mint 
a lappangó tüdővész 
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vörös maszkokat szegez 
pálinkázó színészek arcára 
 


a túlélés fintorai 
köhintései 


mozdulatait lásd valamiféle 
készenléttudat teszi 
szertartásossá 
 
mintha márványlépcsőkön haladna 
vagy vizet merne az elfüggönyözött keblű 
repedezett éjszaka végtelen hordóiból 
 


KISZEMEL és 
BELÉD KÖLTÖZIK 


 
 
III 
 
a költő kedvese 
naponta gyón és áldozik 


 
szabadidejében arról töpreng 


mi a szabad idő? 
 


szabadverseiben arról 
mi a szabad vers? 


 
a költő kedvese szabadtéri gondolkodó: 
otthontalan tehát mint egy mutatványos 
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IV 
 
kicsi fehér szoba 
a költő kedvese 
 
gótikus magányú ablaktalan 
európa kiontott zsigereiben 
 
a töprengés tolldíszes hodálya 
 
számbavehető összeegyeztethetetlenségeink 
párbajának egyszemélyes színhelye 
 
minden oldalról szamuráj-arcú 
félelem tekint rád 
 
önmagadba disszidálsz osonsz 
sündörögsz mint egy patkány 
 
az emlékezés fekélyes napja elől 
 
 
V 
 
elhullatott fekete-fehér 6X8-as 
éveidből rekonstruál: megmutatkozol 


 
1§. (most) v          z 
                   i        s 
                   gyorog 
 
2§. (most) rohansz a vergődő ördögszekér 


után bele ködök 
ezüstös körmeibe 


 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Visky András: Partraszállás 


51 


3§. (most) arcod behavazott 
börtönudvar 


 
lehetséges rákérdezések: 


a) . — MIKOR IS? 
b). — MIÉRT IS? 


 
tudatodba összefagyott 6 × 8-as stb éveid 
lám — lábszárközépig a baromfiudvar fúvószenekara 
 
a lekaszált vonagló lepkék 
a csontig égett bábszínház 
 
létezésed — ágyúpontosságú 
fényképezőgépek rekeszes 
levegőtlen sötétkamráiban 
 
rád vetül „elrendez” a fény 
a szándékokba villanó 


jelenít 
MEG      hamisít→ ÉRVÉNYTELENÍT 


 másít 
 


c) . — MENNYI KÉRLELÉS UTÁN MARAD(T) 
          PONT EZ A MOSOLY?! 


d). — HÁT A HOMLOK MÖGÖTTI 
TARTOMÁNYOK 


        HÁBORÚJA?! 
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VI 
 
a költő kedvese 
tudja rólad 
hogy szemerkélő estéiden egyedül vagy 
egyedül mint egy világűrbe tekintő 
kaffogó kompjúter 
 
miközben meleg mongúzlevessel vár 
és éktelen csendben új szavakról álmodik 
melyek megóvnak az eltévelyedéstől 
lobogó sörényű szavakról amelyek 
rád lehelnek az idegenség hideg repülőterein 
 
tudja rólad 
hogy nem tekinted örökségednek 
atyáid gipsz- ripsz- és moleszkin-hajlékát 
a padlás görényhúgyos neszeiből alászálló 
mahagóni angyalokat 
 
hogy mindebből — fel nem soroltak 
párolgó tömegét is beleértve — 
csupán arra az idétlen bütykös 
fakeresztre van szükséged 
amire tudhatod felkerülsz 
 
gyönyörű kék atlaszkabátodban 
barikád-mellényedben 
 
szarvasbőrbe rejtett gitároddal 
 
akkorra tudnod kell azokat az énekeket 
 
azokat 
akkorra 
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VII 
 
VEGYÉTEK EGYÉTEK 
EZ AZ ÉN VERSEM 
AMELY TIÉRETTETEK 
MEGTÖRETIK 
 
VIII 
 
a költő kedvese: a költő kedvese 
 
apró tengelyekre  villogó 


fémrudakra üveg 
                           fogaskerekekre 
hajtókarokra vaksi dugattyúkra 


szereli szét 
e l m e n t é b e n  a 


T 
Á 
JAT 


T!É!!G!!!E!!!!D!!!!!  


     
jelt adhatnál 
az összeomlott bokrok vérkamráiból 
 
letéphetnéd a bőrt magadról 
hogy felfedezzen 


FEL 
hogy MEG- → ismerjen 


RÁD- 
mire megteszed  


 
                          SZIROM 
csupán          
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a történelem átrendezése  
 
 
talán csak elmenekülsz 
üveglovon 
 
didergő árnyékod várfalakon 
vagy felnégyelten a kapufőn 
 
tested páncél alatt vérző 
smaragd 
 
a sisakrostélyon át 
lassan elhullajtod magad 
 
a vértezet fém-bársony 
hideg szobái 
kiürülnek 
 
mintha paraszt verne makkot 
mintha leájulnának a madarak 
a foszladozó égről 
 
megtelik az út sötét pora 


 
tajtékkal és merénylettel 


szűzsikollyal és fújtató tüdővel 
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üresen vigyorgó kalodával és karóba húzott lovakkal 
vizigóttal és machiavelli-logikával 


mocsárösszkomforttal és elmetélt torokkal 
kitépett szittya nyelvvel és csillagfényű ráccsal 
 
megtelik az út égig érő pora 
veled 
zsákba szednek kurjongatva 


— ő az! — szól a fejedelem és 
végre enni kezd 


— nincs többé! — suttogja atyád 
 


és a fal felé fordul 


— még visszajön! — így anyád és 
baziliszkusz-szemekkel a töredező 
látóhatárt kémleli 
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ZÁRÓJELEK 
 
 
 


hajók napja 
 
 
1. (reggeli szelek) 
 
hitted volna 
micsoda istenszagú 
reggelek 
 
mint 
iulius caesar 
vagy nero (36—68) 
 


... középtermetű volt, 
teste foltos és rossz 
illatú ... hasa erősen 
kidomborodott... 


(Suetonius) 
 
és elnehezült 
szelek 
 
mintha követ 
cipelnének a rab- 
SZOLGA arcú égtájak 
 
verekedő szobrászok 
keze alá 
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2. (dante) 
 
és ha elhagyod 
padovát 
 
mert elhagyod 
 
ne nevesd ki 
dantét amint 
 
firenze kapujában 
részegen verseket 
osztogat 
 
azaz KOLDUL 
 
 
3. (a dolgok) 
 
a JÁTÉKBÓL KILÉPNI 
úgysem tudsz MÁR 
 
kiáltoznak utánad 
megdobnak kővel 
 
éppen (f)osztani következnél 
mikor idejében észreveszed 
 
a dolgoknak nOnO! 
eltűnt a lényegük 
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4. (karmesterek) 
 
a deszkamólókon 
óóóóóóóóóóóóóóóó 
hitted volna 
hajókat (péld. Tankhajókat stb.) 
 
élő elefántcsont 
pálcákkal vezényelnek 
a munkanélküli karmesterek 
 
és lábuk alatt 
hemzsegnek a kaviÁROK 
tillaárom-haj 
 
 
5. (ünnep) 
 
az Anyahajók nagy napja 
van ma mama 
 
és látom azt latolgatod 
hány HOMÓ-t lehetne 
a deszkákra szegezni 
 
hogy ne csússzanak rajta 
a verebek a sirályok aaa 
hOmOhOmO 
hOmOhOmO — EGYET, HM?! 
hOmOhOmO 
MIÉRT MEGINT EGYET?! 


 
Megj. Második, harmadik olvasatra térjünk át fokozato- 
san az Ó-k számjegyként való értelmezésére. Fáradságunk 
elnyeri méltó jutalmát. 
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6. (rokoni latolgatás) 
 
mikor visszavetnek 
a hétfalú mennyköves 
menedékvárosok 
mint egy leprást 
 
csodálkozol ha utolér 
a vérbosszuló 
 
rOkOn 
 
és nem ismer meg-meg 
 
akkor hiába nyújtod 
keze alá szabaddá tett 
nyakadat 
 
elénekelheted neki 
számoául vagy maoriul 
 
azt a 
azt a 
Nagy Éneket amitől 
kéken hajnalodik 
 
tudod mindegy 
ÚGYis 
 
ha sír ha nevet 
rád borul és megkímél 
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7. (vizesárok) 
 
dörömbölsz valamelyik 
eléd állított tükör 
ajtaján és ablakán 
 
átkiáltasz a poroszlónak 
a vizesárkon hogy 
 
lényeg szerint 
alighanem semmi 
 
sem 
(rossz) — (jó) — (ilyenolyan) 
 
azután leereszt neked is 
egy hidat amin bemehetsz 
hogy megismételd a történelmet 
 
és megláthatod magad 
amint valaki(k) minden 
REGGEL szemedbe sziszegi(k) 
 
örülj: ÉLSZszszszszszszszszszsz 
szszszszszszszszszszszszszszs  
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sokáig a mondott vers  
tisztaságára gondolsz  
 
 
végül 
vogul 
 
kívánnál lenni 
 
vagy mindegy 
hogy mi 
 
elvadult örömtelen 
írástudatlan 
 
hogy véred se legyen drága 
 
caplatnál az elhagyott 
jarangák pállott fényénél 
az égből alászálló 
fehérmedvéket lesnéd 
 
és míg azon csodálkozol 
miért nem hiszel még 
mindig bennük 
 
rének botlanának 
beléd 
 
és 
 
nem 
vennének 
észre 
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utri llo utcáin  
 
 
1 
 
valaki elvezeti 
belőlünk 
 
a kiszemelt fehér 
lovakat 
 
 
2 
 
bukdácsolunk mint 
éjjeliőr 
az éjszaka kék 
oszlopai között 
 
ablaktól ablakig 
oszloptól oszlopig 
 
utrillo 
levelezőlapokról 
másolt 
fanyar utcáin 
 
az ezüstfehér 
tornyokig 
 
azután a tornyok is 
 
lángra kapnak 
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mint a reimsi 
katedrális 
 
és a versek megkondulnak 
 
és tovább megyünk 
 
vagy ott sem 
voltunk?! 
 
mert uraim 
mi már 
megértettük 
az élet 
tragikumát 
 
tudunk 
vigyázni 
 
vonalainkkal 
nem történhet 
akármi 
 
ezentúl 
vonalzó-egyenesek 
lesznek 
 
ellenőrizhetők 
 
esetleg az ágakat 
hajlítjuk 
meg 
 
éppenhogy 
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kellő 
elő- 
vigyázatossággal 
 
mert bár 
az utcán kevés 
ember van 
de valamennyi 
háttal 
 
és templomba 
mennek 
 
(a kupolásba: 
a másik 
már leégett 
csak harangok 
kongnak még 
 
kegyelettel 
a kikötőkben) 
 
 
3 
 
ott a dombon 
vasárnaponként 
a sacré-coeur 
van 
mondja 
az idegen 
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1928-ban 
1931-ben 
 
amott 
a saint-pierre 
 
minden vasárnap 
 
1928-ban 
1931-ben 
 
tegnap 
és ma 
1978 
és mindörökké 
 
itt bort 
árulnak 
bort bort 
 
itt is 
itt is 
 
de ennek már 
semmi jelentősége 
nincs 
 
kint havazik 
 
a cégtáblák 
olvashatatlanok 
 
tengerészeknek sem 
kell lennünk 


 
 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Visky András: Partraszállás 


15 


hogy megállapíthassuk 
szélcsendre 
aligha számíthatunk 
 
a malmok húsából 
senki nem merte 
kihúzni 
don quijote 
dárdáit 
 
 
4 
 
hétfőn 
kék 
és az ég alján 
a még derengő 
ferde vasárnap 
 
kedden 
ultramarin 
és egyedül 
 
szerdán 
smaragd-zöld — 
étrendeket festve 
 
csütörtökön 
okker-sárga 
és néhány 
notre-dame 
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pénteken 
velencei vörös 
és az orvos 
ajánlatára festek 
reggel 
délben 
este 
evés után 
egyet 
 
szombaton 
mellékszínek: 
narancssárga 
angol-zöld 
stb 
és az orvos ajánlatá- 
ra 
 
ezen a héten 
egy utcát sem 
 
egy házat sem 
érti?! 
 
vasárnap 
fehér és fekete 
visszaestem 
 
 
5 
 
hogy itt van 
berlioz háza 
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már nem sokat 
változtat a 
tényen 
 
éretlen 
bizarr zseni 
és bosszúból is 
komponál 


különben 
önök jól tudják 
anyja 
megátkozta 


ezért minden 
érvénytelen 


emlékeznek rá 
a fantasztikus szimfónia 
4. tételében 
 
valakit halálra ítélnek 
 
ez alighanem 
ő! 
 
éppen a vérpadhoz 
vezetik 
(a fúvósok 
elviselhetetlenek: 
allegretto nem troppo) 
 
akkor jön rá — 
az 5. tételből 
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ez ki érződik — 
hogy útja 
vonalzó-egyenes 
és fölfele vezet 
mint a 
quai de la tourelle 
 
és hogy 
egyaránt lehetünk 
gyilkosok 
és áldozatok 
 
de az áldozat 
kísértetiesen 
mindig ugyanaz 
 
és tulajdonképpen 
az áldozat is 
gyilkos egy kicsit 
ahogy 
lenéz ránk 
 
tekintetével 
mindenhova elkísér 
 
és most figyeljenek 
uraim! 
 
mi belesétálunk 
tekintete zöldes 
üvegébe 
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abból pedig 
nem tudunk 
nem és nem 
kitörni 
 
ismét figyelmeztetnem 
kell önöket 
hogy ez még csak 
az opus 14 
 
véglegesen 
amint azt önök 
is sejthetik 
a te deum-ba 
hal belé 
 
ez végzetes 
találkozás volt 
számára uraim 
 
ekkor már 
nagyon közel volt 
1869. március 8.* 
 
elnézést uraim 
kissé eltértünk 
témánktól 
utrillo 
fanyar sikátorain 
 
 
6 
 
a tornyok fehérek 
a montmartre-on 


 
* Berlioz halálának napja 
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szomszédok (ÉK, É)  
 
 
létezésed mérsékelt égöveit 
voltaképpen patkószegekkel 
katángkóró-zizzenésekkel 
díszíthetnéd elfogadhatóvá 
 
○○○ 
 
mert lám 
a homályban ott 
a pápaszemes merengő kőrisfák 
füstjétől 3 v. 4 fokkal 
ÉszakKeletnek 
 
a zuzmós csillagok torkából 
lassan kiszivárgó sötétségben 
 
tehát mindenütt 
 
villog villog 
kékszakállú 
 
○○○ 
 
Északi dadogó 
vadak lépései alatt 
roppannak az ágak 
 
○○○ 
 
mintha csontjaid volnának 
○○○ 
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a kezdetben szétroppant 
sajgó szentjánosbogarak 
pelyhei 
 
○○○ 
 
roppant betontalpak alatt 
a vers felvonulási területe 
a lenszőke hajnal 
 
○○○ 
 
elég ha tudod: 
 
nem lehetsz sohasem, 
egészen egyedül 
 
atyád ikarosz kékeres 
összefagyott teste puffanva 
zuhan alá és tűnik el 
a skorpió karmú bokrokban 
 
○○○ 
 
amott a bolyongó tintahalak 
partja és a pihegő 
szárnyasoltár alakú 
tó 
judit 
 
majd néhány tenyérnyi 
és szegnyi távolságra 
sarolta vére 
 
○○○ 
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madárgregoriánum 
 
○○○  
 
valamelyik ajtó mögött 
egy andezit asztal 
vízszintesülő tested utolsó 
említésre méltó állomása 
 
○○○ 
 
összefagyott kékeres testedé 
 
○○○ 
 
és hogy a vers 
a végképp elolvadt összetöredezett 
szárnyak emléke még benned 
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csoszogsz a jégen, 
nyomodba roppanások osonnak 
 
(zárójelek)  
 
 
(... reméled elmondhatsz valamit 
Laokoon arcáról — a kimenetel 
nélküli küzdelem 
felfedhetetlen mélységeiről...) 
 
((reméled szólhatsz valakinek 
a megalkuvások sohasem diszkrét voltáról 
amitől üvölteni is 
tudnál ha meg nem bénítana 
a kékszakállú csillagok 
szívének csöndje)) 
 
látod ott — ahova magad is könnyen 
eljuthatnál — a szél apró dárdáitól 
lekopasztott verebeket 
 
visszatérő korok elsötétített 
ablakaira fagyott fűzfaágakat? 
 
(látod a lefogott szemű 
szeizmográfokat — — —?!) 
 
(((kristályokat szétprüszkölő repedések 
szegődnek alattomosan utánad 
felfutnak derekadig melledig 
behatolnak szíved Areopagusáig 
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ahol azóta is kéznél vannak 
az anatémák — az átmeneteket 
végül is megkönnyítő serlegek))) 
 
sejted már:) a cselekvés eljátszott 
kategóriáiba gyömöszölt mozdulataink 
valamiféle egyetemes elszéledés 
momentumai csupán 
 
(fejed felől é p p e n  a tetőt viszik el 
hogy bizonytalan másságod kellékei 
hulljanak öledbe ...) 
 
néhány száz zúzódással leszel 
időtlenebb — a megbolygatott 
bensőségességekkel 
 
(menj csak menj! 
szívedből egy megépíthetetlen 
repülőgép bordái meredeznek ki 
 
a  vadul pörgő excenter 
a bevérzett iránytű) 
 
(— — — — — — — — —) 
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hely, ahol hiába keresnélek 
 
 


1. istenek, próféták, emberek, 
kutyák, falakra préselt lepkék, 
patakok, kövek. 
 
rendőrök. 
 
jártunk már itt, 
ide meg ide léptünk, 
itt elegyedtünk szóba 
a sündisznó pásztorokkal. 
 
hajnalban láttuk 
merre szálldosnak a madarak. 
 
estére aztán 
a fák is menetelni kezdtek 
az arra menő juhokkal; 
 
micsoda ösztövér tél 
maradt itt, 
és nem kaptak 
fényes karjaikba 
a szelek. 
 


2.  nem is tudom, honnan 
e többes?! 
 
szétosztottuk a kenyereket, 
a diókat, 
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a napi legfeljebb 
egy seregélyt 
(sturnus vulgaris). 
 
temetkezni kezdtünk. 
 
keljetek fel és menjetek 
ki, — szólt Mikeás — ez nem 
a nyugalom helye. 
 
felkeltünk. 
 
összetörtük a kőkorsókat, 
a lándzsákat. 
 
elégettük a városcímereket. 
 


3. A LEGKÖZELEBBI, 
A LEGTÁVOLABBI HELY, 
AHOL NEM TÖRTÉNIK SEMMI: 
 


HELY, AHOL HIÁBA 
KERESNÉLEK! 


 
HEJ! 


4. ha valaha megteszed, 
tedd úgy, ahogy a város 
kívánja: 
 
kötéllel, malomkővel, 
kiéhezett ragadozókkal, 
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ügyesen megválasztod 
napállással. 
 
az emlékezésre kényszerítő 
látványról nem feledkezhetsz meg! 
 
a harangkondulásokat 
gondosan kiválasztott 
éjszemű galambok hordják 
szét csőrükben, 
vagy szárnyaik alatt, 
a még meglevő égtájak felé. 
 
tereljék össze a lovakat, 
a gyermekeket is! 
 
mikor mindez megvan, 
mutasd fel a tömegnek 
a kabátod, inged, bőröd alatt 
nótázó csapzott arlecchinót, 
 
tépd le színes rongyait 
 
és halj meg, mint a költők: 
tüdővészben vagy 
elmetszett torokkal 


5. eltávozik minden 
közeledből 
 
a vérbő éjszakák fényénél. 
 
ha keresni indulsz, 
jusson eszedbe: 
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nem kaptak fel fényes 
karjaikba a súlytalan 
szelek, 
 
arcom összetördelt üvegeit 
sem dobják a földre 
kámzsás angyalok; 
 
kivet magából 
az erdő, 
a borzongó barlangok 
roppant csöndje. 
 
ha messzillenéd is, 
menj tovább, 
 
abban a harcban, 
abban az esetlen, fojtogató 
mindennapi küzdelemben — 
 
a Laokoon-ban 
én is ott vagyok! 


 
6. MEGLEHET, MÁR MOHA 


VAGYOK, MIRE MEGJÖSSZ. 
 
LEHET 
KŐ. 
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A KÖLTÉSZET NAPJA 
 
 
 
a negyvennegyedik visszatérés a vörös  
arcú városba; eső; valami végleges most  
 
 
melledre borzolt tollú   nedves 
sirályok térdepelnek            alumínium 
szőrzetű házak ablakából   szendergő 
vércsíkos gyopárok integetnek                         feléd 
úgy megy le a nap                  mint akkor sok 
éve már Lukrécia néni a pincébe 
a fehérre meszelt  holdnyi dinnyék 
után     amikor jött vissza soha 
többé onnan     elbújt a homokba 
a répák a petrezselymek közé                    gondoltuk 
denevérré lett                      mondogatták a mindig 
mindent gyanúsan magabiztosan                      és 
komoran tudó felnőttek   persze hiába 
kerestük-szólítgattuk az öregasszonyt 
aki magával vitte Csinn-Bumm herceget 
a Csillagos Homlokú Királyfiakat 
a kaszás Gerhártot estéről estére 
megleckéztető rozmaring-sapkás 
törpéket        mintha kiürült volna 
a világ  hány éve is annak az 
1957-i áprilisi napnak?  egyáltalán 
miben is kellene mérni azokat az 
elszéledt éveket? és most ez a 
hirtelen támadt  bolondos 
csapkodó áprilisi idő          mintha 
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fröcsögő sziporkázó hideg manók 
száguldanának  


 
a vörös arcú városon       meg-megállnak 
nedves orrukat az emberek kiszidolozott 
arcába nyomják mélyen hosszan néznek 
a szemükbe     de hát semmi nincs semmi 
két beomlott sötét kút csupán          amiket 
teleszemeteltek a háborúk a visszaszámlálások 
a mérhetetlenül sok rémület az eltávozottak 
lebegő medúza-arca a szétmarcangolt 
utcák  összerugdalt dadogó házak 
látványa             e 
                           s E 
                           ő S 
                                    Ő néhány pillanata 
és mégis mintha ezer éve már a Köves Domb 
mögül csendesen kilopakodott álarcos 
felhők remegő bundájából az aszfalton 
a város számtalan tenyérnyi tükörképe 
beleléphetsz felzavarhatod ezt a 
maréknyi örökkévalóságot  merthogy úgyis 
más már minden ismeretlenebb     riadtabb 
mint azon a bolondos áprilisi napon       mikor 
gólyák szárnya suhogott a vérzivatarban 
és megérkeztél 
  egyedül lenni 
    mindenkiben 
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ülünk ketten a kőpadon;  
vigyázz: ŐSZ! 
 
 
elég ha csak összefüggéseiben 
szemléled a maga mögött 
bujkáló látványt 
 
hogy megszűnjék 
a SZKIZMA 


magasztos 
és 


alantas 
azonosság 


és 
 
derű 
 


különbözőség 
 
és 
 
ború 


—————————————között 
 
máris nem fákként 
járkálnak az emberek 
 
hanem emberként 
menekülnek ó a fák 
 
az ősz kaszái 
elől — látod ————————————CSAK 
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mi ülünk 
oszthatatlanul 
a többszintes kunyhók 
ragadó csendjében 
 


EZ 
a gyötrődés honnan?! — szólsz rám 
 
mikor megfordulván 
ismét észrevesszük 
 
mennyire feleslegesek 
vagyunk egymásnak 
 
és mennyire nélkülözhetetlenek 
 


MÁR 
 
(a kegyelem 
óráiban) 
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hívószám 
 


péternek 
 
elmúlásnak áramütéses 
pillanataiban 
 
talán csak a 
végső tárgyilagosság 
  
joga 
 
a megismerés áttetsző 
ruháit a pamlagra 
vagy az ablakpárkányra 
 
a madarak 
üveglábai alá 
 
aztán semmi jel 
semmi rettegés 
 
egy utca egy ház 
személytelensége 
 
néhány áttűnő mozdulat 
az udvaron 
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az állatok változatlan 
fehér szemében 
 
majd egy hívószám 
a déli szél 
embereinek 
 
és valamilyen 
jelentéktelen szöveg 
a készenlétről 
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mikor már semmihez sem hasonlítasz  
 
gond olatok a  szabad versről  


 
 


napi 24 megfeszített 
      Ó 


             óRa 
                A 
szükséges ahhoz hogy 
végre évek múltán megtanuld 
 
az egyedüllétet 
 
babrálsz a prófétai vákuum (1) 
leheletnyi cserepeivel 
mennyei légszomjával 
 
és nincs 
egyértelmű jelentés 
álmaidat megszelídíteni 
 
legyűrni a tükörben vergődő 
fehér állatokat 
 


1.1. lúdbőrözöl tőle 
mint a markodba lopózott 
nyálkás töltényektől 
 
mindenhova elmegy 
utánad 
beléd kapaszkodik 
ütlegeli jogos csendedet 
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ám magyarázattal tartoznál 
így is 
legalább magadnak 
 
mikor a dörgő madárhangú 
szállodákra gondolsz 
 
felsebzett arcú tengerektől 
biztonságosan távol 
 
csak ne rettegnél 
 
ha kráter-torkú 
alagutakhoz érsz 
 
és mondanál valamit 
a sötétség hálóiban 
a ████████████ 
   ████████████ 
   ████████████ 
██████ és mindig 
befejezhetetlen mondataidról 
 
torkodig nyomja harangjait 
a rémület 
 
hogy kitolják szemedet 
mint egy üveggolyót 
az agyad mélyéig irányított 
teleszkópok 
 
elmondani mégsem tudsz 
semmit a városról 
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ami kőképével csupán 
arra emlékeztet 
 
hogy nincs olyan tér 
jósokkal és lebegő 
bölcs nyugdíjasokkal 
 
na meg világváros 
hangulatokat csemcselő 
galambokkal 
 
amely a tied volna 
ahol otthon lehetnél 
vagy legalább szerfelett 
otthonos – – – 
 
alagút fekete 
vértelen testébe lőtt 
puskagolyó vagy 
ismét-ismét-is███████ 
███████████████ 
███████████████ 
█████ legalább hallanád 
az erdőben világító 
lócsontok felett 
miséző felbérelt medvéket 
 
hallanád a széltől eszelőssé 
mi jogon korbácsolt kisemmizett 
említett arcú 
tengereket 
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tied volna ez a súlytalanság 
tied a testhezálló mozdulat 
amint besepersz egy újabb 
 
 KOCKÁZATOT 
 
néhány veretes 
szintézis igényű ordítással 
 
a válságkategóriákat is ügyesen 
továbbgondolhatnád 
bár előre tudod 
 
ha visszanézel változhatsz 
magad is vörhenyes S 


Z 
Ó 
B 
Á 
L 
V 
A 
N 
N 
Y 
Á 


hogy a gyanútlan 
arramenőknek a század 
legnagyobb csalását 
hirdesd: 
 
   A VERS-VERSET 
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csak az alagutak torka 
olyan██████████ 
█████████████ 
████ olyan █████ 
█████████████ 
██████ és a belerohanás 
 


1.2. ha már semmilyen 
 
VIRÁGHOZ 


sem hasonlítasz 
 
napi 24 megfeszített óra 
szükséges és elégséges 
ahhoz hogy végre átláthatatlan 
évek múltán megtanuld 
a lópokróc-idegzetű 
egyedüllétet 
 
babrálsz a prófétai vákuum 
ablakról letörölhető 
leheletnyi finom utcazajával 
 
majd a reményről fecsegsz 
valamit 
nem is tudod kinek 
vadászzsákmánynak tekintett 
nyelveddel 
 
azután / miután? / 
óvatosan énekelni kezdesz 
akár ha hulla volna a háznál 
vagy legalábbis falba szurkált 
poloskák 
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pedig csak mondani készültél 
valamit 


a legüresebb farkastalan 
télben 


mikor már semmihez sem 
hasonlítasz 
 
a vetkőző szobrokhoz 
jelzőrakétákhoz 
.j.égvirágokhoz sem 
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a költészet napja 
 
 


— még három paragrafus, helyzetdal, 
grádicsok éneke, végül: cantus firmus 


 
ELŐJÖNNEK FELTARTOTT KEZEKKEL 
HONNAN? HONNAN?! 
SZEMLESÜTVE A SZAVAK 
 
megvadult kitömött fácánok 
 
kikelünk az enyészet 
diólevéllel behavazott ágyaiból 
 
szakadozottan újra élünk 
ében rikoltó operett-angyalok 
 


ÉVENTE EGY NAP 
A KÖLTÉSZET NAPJA 


 
kiállított költők 
a kalmár szélzúgásban 
 
borostás mozdulatlon arc 
vésett kőszemek 
vissza-visszatérő tengerikígyók 
kék-lila nyomai a csuklón 
 
pálcavékony düledező lábszárak 
 
bizonytalan rendeltetésű 
bizonyára mindenre alkalmas 
emelvények 
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paranoid hadonászó madarak 
a háttér tüll-egén 
 
melyek hasonlatosságára 
legyetek szelídek — 
 
a példabeszéd első fele 
időszerűtlenségénél fogva 
mellőzhető 
 
és az asztal 
mely mellkasközéptől elmetszi 
a fekete-fehérben feszengő 
alkoholista prófétákat 
 
rajta derengő glóriájú süket szegfű 
 
m 
Mm 
m 
i                            y 
n                        g 
t                       e                g 
                      t                      ö 
e                 n                            m 
g               i                                   b 
y           m                                  v 


               i 
s                                             l 
z                                           l 
e                                       á 
g               m 
 
      ÉVENTE EGY NAP 
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napkelte: 5 óra 25 perc 
napnyugta: 19 óra 40 perc 
A KÖLTÉSZET NAPJA 


 
ezek azok akik párductejet 
isznak naponta 
 
ám létük meglehet 
nemcsak absconditus* 
hanem dubitabilis** is 
 
ugyan ugyan 


 
1§. a hátrahagyandók bűvöletében 


élni: kirámolni az emberek ölébe 
markába az örökkévalóságot 


 
2§. kimondani azt a szót hogy 


MINTHA 
 
ezek azok akik alkonyi tereken 
sírnak mint a gyerekek 
remegnek mint a jajveszékelő 
ébresztőórák 
 
értik a fák a járdaszegélyek 
epével összekent falak nyelvét 
a vermekét: az ember és az oroszlán 
közötti békés viszony 
ősi feltételét 
 
 
 
 
 
* rejtőző 
** kétséges 
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akiknek feleségeik előbb-utóbb 
csendesen eltűnnek hűvös lakótelepek 
tükör-mély lépcsőházaiban 
egy szál sikoly-vékony ruha alatt 
derengő kifosztott testtel 
 
NOUS MOURRONS TOUS INCONNUS 


 
3§. kimondani azt a szót hogy 


MEGTÖRTÉNHET 
 
 


GRÁDICSOK  egy nap a nőké 
ÉNEKE   a vashajúaké is mint a 


nemileg közömbös gizinéni 
a hurutos lépcsőházban 
pendelyén alfák és ómegák 


 
egy a gyermekeké 


azoké is akik iskolából jövet 
naponta megdobáltak idegen 
szavaikkal és te csak álltál 
értetlenül a záporozásban 
— töredező üvegoszlop a szélben — 


 
akkor születtél meg 
másodjára 


 
egy a havon vonagló 


hideg álomba zuhant lovaké 
szép tekintetű szőke katonáké 


 
egy a kiindult soha sehova meg 


nem érkezett hajóké 
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egy a rokkantaké: mindannyiunké 
 


egy a széplelkű fekete szemüveges 
puccsista tábornokoké 


 
stb stb 


 
 


SEMMI VÉSZ: EGY (AZAZ: 1) 
A KÖLTÉSZETÉ 


 
 


HELYZETDAL 1. 24 óra avagy a forradalom 
      elnapolása 


 
ma (még) ebben 
a lepkehálóban 


 
(ma) még szerelemderengés 
vagy alvó fejsze 
a szoba mélyén 


 
és egy h.arc 
amit (nem) örököltem 
és (nem) ismerek 
 
a magány ellen 
belépek egy újabb húsevő 
könyv kapuján 
 
eltűnök mint aki 
aknára lép 
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több áspiskígyót nem 
küldök neked! 


 
 
HELYZETDAL             2.1 verset írni azzal az érzéssel 


hogy valami helyett 
teszem 


2.2 felhúzni valamilyen 
megbízható órát 


2.3 várni míg roppant arcod 
kondul egyet 


2.4 sírni 
 
 
CANTUS                       MEHETSZ 
FIRMUS     egy újabb példabeszéd 


foglya vagy 
kitaláltalak: vergődsz szememben 


 
MEHETSZ 
minden utazás 
érkezés-illúziója a tied 


 
MEHETSZ 
minden szó születésébe 
belehal egy hattyú 


 
MEHETSZ 
a szavak egzaktak 
mint a maghasadás törvénye 
hűvösek mint egy tőr 
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nyughatatlanok mint a vándorok 
esendők és riadtak 
mint a szökött fegyencek 


 
MEHETSZ 
nincs az a vers 
amelyben ketten elférnénk 
 
MEHETSZ 
nincs az a szó 
amely vállalná halálod 
 
MEHETSZ 
metszett arcod kivirágzik 
 
 
1983 
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Intuíciós tér 
 
 
—   aabb 


:   üü   WQ 
         n§.   „ä” 
  ! /---/---//            HhH 


;   o.o.o.   ? 
mire verssé állnak össze 
ezek a betűk 
 
ezek a záporozó agátpihék 
 
európa égtájaiba srapnel-madarak 
fúródnak — az éden elkallódott 
hűvös repeszei 
 
dünnyögő fúvós zenekarok 
torlaszolják el az utakat 
 
csupán ezek a jelek állnak 
rendelkezésünkre 
 
hogy felfeszüljünk a századvégi 
falakra hirdetőoszlopokra 
a csend karmazsin kráterei fölé 
 
addig azonban morzsolódunk 
düledező őszben 
szélben 
 
mint a vállukon 
terebélyes kék 
madarakat etető 
szobrok 
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két haiku 
 
 
1. Távolságok 
 


látod érintelek 
köztünk valami 


halálba szenderül 
 
 
2. Ősz 


 
véres ingeiket 


itt hagyták ismét 
ó féktelen fecskék 
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’83.04.13. 
 
 


saroltának 
 
ahol 


a fák a virágok 
a vakító kövek hajléka 
 
töredezett arcod is 
mint aki hirtelen kihajolt 
az abbamaradt éjszakába 


 
ahol 


születni szeretni 
habozni meggémberedni 
egyet jelent 
 
ott vagy mindenütt 
önmagadba 
zártan 
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ének 
 
 


nem lehet enyém 
már minden ének 
ilyen ezerévesen 
a megérkezések 
ablakai között 


 
mert belelapoztam a tájba 
és megpillantottam ujjaimon 
és tenyeremben a lapok súlyos 
tapintását 
megpillantottam szememben 
a kifürkészhetetlenség 
téli gödreit 
tagadva 
valamennyi énemmel 
harmadnapon föltámadott 
egymásranézésünket 
csak azért mert 
ezeréves vagyok már 
mert minden ablakomra 
rávérzi az éjszaka 
hajnaltalanságát 
 


gondolat-hajnaltalanságát 
szó-hajnaltalanságát 


hang-hajnaltalanságát 
 
csak azért mert 
minden legelőre akad 
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legalább egy barmom 
legalább egy tulkom 
legalább egy hasadtkörmű 
szent állatom 


 
minden szélbe kerül 
 


legalább egy madaram 
legalább egy kiáltásom 


 
minden szigetre 
 


legalább egy magam hasonlatosságára 
teremtett házamnépe 


 
akad 
 


legalább egy mondatom 
legalább egy hallgatásom 


 
a szemünkre nehezedett csöndben 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 


ott ülök 
ilyen ezerévesen 
karjaimban szerelmesemmel 
a kék vizeknél 
a beszakadt körmű partok 
őrült morajlásánál 
karjaimban szerelmesemmel 
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ez az ő hangja 
mondom a szélzúgásra 


 
a te orcáddal megelégszem 


 
ezek szemének patakjai 
mondom a hazatérő emberekre 


 
a te orcáddal megelégszem 


 
ez az ő eltávozása 
mondom az éjszaka szárnyaira 


 





