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Közérzeteim 


Leírás 
 


(Az álom elől nem bújhattam el.) 


I 


A rejtve-levés alagútja a legszebb, ami kínt kaphat 
az ember tegnapi édene tájaitól. Amikor szégyennel 
rejtenek el, senki se lásson, szégyell az álmod, a lé- 
ted, pironkodva zsebre dug isten, járatlan lányka 
a borravalót, amidőn röstellget a bölcsőd s fabulái- 
ba bújtat az ész – – – Ó, ez a szégyen szült té- 
ged is művi mulandó, eme szégyen kaparta ki for- 
mád, macska kis kupacának a gödröt, szégyenem el- 
lett, mosolyom – sugarakba pólyálni a bűnt, bu- 
gyolálni, göngyölni, csomagolva szeretni, ó, csak a 
szégyen szülhetett, formai kín – – – – – 
Szennyest az ágyak alá, kerevet mögibe, jön a ven- 
dég, jaj, hova dugjam penészlő zoknijaim, hova dug- 
jam a lelkem, rejtsem a létem a vendég szemboga- 
rától, jaj, hova ássalak egyszeri kincsem, csöpp zabi 
testem rémült kicsike anyuka, hova dobhatod el, 
mily mocsaras rohadékba és mibe varrjad a pénzed, 
hova dugd zizegését s rejtsed a pengést, merre-való 
egy ládafiába– – – – –– – – – – Ó, az a 
kullancs hogy rejti magát halandó bőröm alá s eme 
tetvek ágyékom fű-tövein belapulnak nyüzsgető- 
viszketegen– – – – –– – Ó, mikor éle- 
tem oly kicsi volt, sűrű fák odvaiban, nádasok öblén 
állt a bújócska, s aki bújt a fába letűnt, csalitokba, 
cserjebozótba, illaberekbe, s aki hunyt, aki huny – 
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szem-odún és pillacsűrökben szénaziláló, szöszmö- 
tölő, kicsi csend-pihe rejti, meg a hó, meg a tó, meg 
a dunyha, a párna, a kazlak, a boglyák, ó hunyd le 
szemed s ne kacagd ki a struccot – – – Ó, ez a 
rejtve-levés hatalom, a csönd igazának őrizi sejt- 
jeidet – – – Ó, a csigák gyönyörükben nem dob- 
ják el a házuk s a teknősök sem teszik félre a paj- 
zsaikat – – – ó, a pávák együtt szeretnek tolla- 
zatukkal, – – ó, én is ölellek szégyeneimmel – 
– – lovagi vasba merülve perzselem bőröd a 
zizge füvön– – – – –– – – – –– – – 
(Ó, rejtve-levés – – – engemet semmi és senki se 
lelt meg, ha – nem akartam, semmi és senki se lelt, 
kivéve a kettőt– – – a másik az álom.) 


II 


(Álom, annál csodálatosabb vagy, 
minél részesebben őriz meg az 
ember.) 


Mi volt hát álmaimmal? Alvásom lábanyomán ké- 
sett szimatuk, szunnyadozott, vagy terepszínű ván- 
kosom, ágyam őket messzi vezette? Évnapok óta al- 
szom, mint elzuhanó fa, kútbadobott kő, pihenek 
páfrányok, kapor és buborék legyezője alatt; aka- 
rattalan álmom, mint kulcs, bár fordul a zárban, 
ám akkor is ujj hegye fogja fülön; reggel a csengés 
lépte után még zuhanok – így vagyok én tehetet- 
lenség vonatában –, még bukom egyet előre, bár 
állomás horgonya ért, bóbiskolok kövén a reggelek 
várótermeinek, aztán zsuppsz, be a vízbe, a zajba, 
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a napraforgó hetekbe megint. Lehet a munka, cson- 
tomat is leszívó kéj, annyi fáradozást okozó lakomák 
mulatása agyamba rúgott, ezért zuhantam örökkön, 
mint a míveltek is írják, ájulatosnak tűnő nyuga- 
lomba. Nem, mint a tej, mint aludott tej s mint 
földre terítve a bunda, kiben állata élete szunnyad, 
s nem, mint ágyú, saját bömbjeitől siketen, de mint 
a kristály fekszem a cserge alatt. Mi van hát ál- 
maimmal? Gyermekiségem függönyös álmaival, ala- 
bástrom hal hűvöse, mészárszék – legyek fürtjeivel, 
fagylaltok sisakos ragyogása, szurtos mozipénz, kár- 
tyák ragadó patinája, tökmaghéj ropogása a mecs- 
csen s a zöld víz úszása, ha hívott, s a bokrokon 
nyüzsgő, illó-zajú lepke, az éjjel leppegő, vakköpe- 
nyes babonái, a képek, a képek: kéménybe zuhan- 
tam pörögve-csigázva a kormon, kútbaesetten a ká- 
ván citerált a szívem, bivaly űzött bődületes feke- 
tével, s botlasztott törzsök, a csonk, meg a tarló, 
zsombék moccant süllyetegen sikolyommal, uhuk, 
baglyok gömbszeme és a szárnyasegér szürkelilás 
suhogása – Ó, hosszú idő útjain kerülnek az ál- 
mok s alszom az éjet tuskódad, taglós ájulatokban. 
És íme, néhány éjszaka óta ágyam címére is jönnek 
az álmok: ó, címre-dögre jönnek az álmok, címemet 
honnan tudják az álmok – s átveszem őket. 


III 


Előbb repültem, ezt az érzést nem próbálta ki senki 
pilóta, hacsak Ikarosz nem, mert a hím, hasító le- 
vegő meg a szíjas nap kötele verte-ütötte a testét 
s nem menekült el, mint a kufárok – lég s nap elől 
a templomi égből; ujjai szertebomoltak, mint a bű- 
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vésznek a termen és siet a sok szemcsesugár a szem- 
garatába tülekvőn. Ó, nem lehet ez több, sem ke- 
vesebb se, mint ami minden! 
Hogyan kezdtem el én repülésem? Ó, nem nekifu- 
tottam, egy guggolással lendületem por-helyből me- 
rítettem. És amidőn többet csavarogtam, már a bo- 
kámból pattant lendületem, nem kellett inaim ki- 
rúgása, lábujjemelés: bokám hatalma sugárzott. Áll- 
hattam talpon, akárha zsák búza terhe nyögetne, 
csak egy erecske vert a föld felett valahol s repülé- 
sem ez adta. Karom kiterjedt, lehettem Krisztus is, 
elrepülő szent, s négy kockára felosztott ablak előtt 
kitárt-karú tornász, vagy levegőt terelő napimádó, 
koordináta-kereszt mellére hajtott origófej, vagy 
szárnya-csapongó Plusz-jel a mennyben és Pozitív 
lebegése s minden, de minden „T” a terekben. Jó 
alacsonyra fokoztam a röptöm, lejjebb srófoltam 
lendületem lobogását. A házakat néztem, mintha én 
rajzoltam volna meg őket, nyelvembe mártott, sok- 
színű, kis ceruzákkal, s le-lekaptam a járók annyi 
kalapját s adomány-aranyakkal nyomtam fejükbe 
megint s lengtem-lebegtem így milliószám angyali 
indulatomban. (Velem lebegett álmom, követett; én 
lebegtem vagy ő lebegtetett? Árnyéknak akart tűnni 
az álom s ahogy nem mondod az árnyéknak „taka- 
rodj a nyomomból”, mint a kutyának, akként örök- 
re álmod is – verdesi sarkad, s nem űz el árnyad, 
vállal az árnyad, le nem tagad árnyad örökkön.) 
S mint nagyszemű cseppek az ablaki táblát, följebb 
madarak suta teste verte bokámat, a szárny hegye, 
csőr-csúcs, karmaik horga ütődött a térdi kalácshoz, 
csuklómhoz ért a begyük, ó, a begyük tenyerembe 
simult. Nem csíptek s nem menekültek előlem, nem 
faggatták se tollaimat, csak szeltük szabadon a sí- 
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kos, a tág, a király-levegőt. Mint sóstavak együgyű 
vízi világán, éjjeli só-sűrűjén fölül maradni s másik 
irányba evezni, egy mozdulat-árnyék, elegendő uj- 
jam egy billenete. Babrált a gerincen száz- s száz- 
fajta bizsergés, hangya-kis bolydulatok s fuvalom- 
bíbelés: sík-poros aljú topánba, ha csusszan a láb, 
ilyen érzet, vagy pőre talpad, ha sár-ocsudékba ti- 
pod, vagy langy homokon, ahogy kéjesen borzad a 
bőröd s szódavíz így síkosítja csiklándva nyelvtöve- 
det s vakarózni se tudsz, s amilyen békaporonty –, 
ebihal – s csíksimaságú az ujjbegyeden liszt a szi- 
tából, olyan síkulás búborozta a testem e por, e ha- 
mu, e víz-levegőn. Villanyos, dús testemre tapadt 
konokul s szikráimat szívta, csak szívta a fönti pió- 
ca-nyirok, a nadálylevegő. Súlynélküliség tart a ma- 
gasban minden egy földek s óceán fölibé! Halász- 
zsinegen, végtelen űrbe mennyei köldökön által, be- 
letart anyagom! 
Reggel mosakodván megtapogattam két szárny- 
csonkom, a vállam. (Jaj, meglelt a detektív-álom!) 


IV 


S változtak az álmok éjjeleimben: kisírt akvarell- 
szemeikkel megjöttek a lányok, akvarell a színek sí- 
rása, változtak az álmok éjjeleimben. Ó, a tollak 
szemérmetlen tépedezése, húsra gondol az asszony, 
ha tolltól fosztja a tyúkot fürge kezekkel, s a toll 
látványa betölti még, midőn falatozza a húst, ó, 
szirmok megharapása, kegyetlen hadmozdulatokkal, 
rokon- s anyavér fülledt, szellőtlen tapadása, nem- 
képzelt yoga-ritmus hálós szövevénye, fonadéka a 
repkény s kerti futóka áradatának, Prokrusztész- 
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ágy-kín álom-szerelemben, megfeszítő inkvizítorság, 
róka-ravasz puhaságú hízelgés s diadal, ó, úrdiadal 
a nyeregben. Szomorúan néztek a lányok, a tegnapi 
hölgy követett tűsarkaival s nyílazott, nyílazott, 
ezüst csiganyál, csigasáv-köpéseivel s egyre szitok- 
kal és tenyerem én orcafödésre emeltem. 
(Életeimhez hasonlít az álom; mert úgy tesz minden 
Megnemmagyarázott, mintha hasonlítana rád; ak- 
képp követ ő s a nyomába te is ezért szegődsz olyan 
konokul. 
Egyetlen Achilles-sarkom az álmom. Voltam, mint 
szűzlány, a fenség-szeplőtelenben, de álmomban vét- 
kezett olykor a szűzi valóm. Álmában vétkező lény, 
leány voltam, aluván kibeszélte a sóhajait, kitől és 
kinek jajgat a jóért, s a hang-leső anya-boszorka 
reggel seprűvel verte a hátát, nyögve-sóhajos vét- 
keiért.) 
Mondom, hát álmomban űzve követtek a lányok, s 
nem tudtam dönteni én, – fél lábon ugrált aka- 
ratlan s bicegő pimpika-létem – és mindük vonzott 
s mindük taszított, ha célomat értem. Egyre követ- 
tek a lányok, kisírt akvarell-szemeikkel, akik elve- 
szítettek, azért, s akik nem, azok is tudták: nem 
maradok vélük a hitben. 
És zöld volt mindig az álmom, langyos moha-boly- 
hú, mint akvárium morzsás, moszatos vízivilága, 
mint tengermélyi penész, s mint minden, ami tengni 
tenyészett. (Álom – süketfajd éneke volt, általa 
rám lelt a Minden, hát semmi segítség.) 
S midőn ébredtem, halántékom lángos kötelek fájó 
szorítása vette körül s szerettem hinni: az abroncs 
nem-látott létem glóriája, tanú, hogy dicsfényt való- 
ban hordtam amott. 
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170 


(Unalom kékje) 


Hiszek a hasztalanban 
Unalom kékje 
Szederre száll 
S haragom nem görnyed violába 
Ó természet alád terül a vásznam 
Örök lepedőd csergéd ez a festék 
Én Piktorod 
Pipámból fölszívom most 
Mit soha már nem adhatsz 
Esti árnyékot a halálban. 


171 


Szó (A követhetetlenség érzete) 


Mikor nem ad szerelmet semmi 
Föloldom a páváimat 
Mikor nem ad szerelmet senki 
S a tó a fű logika lesz 
Tarkódon a pihék bibliofil babonák 
Föloldom a páváimat 
S mondom 
Sose gyertek utánam 
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172 


Helyzet II 
I.-nek 


Látod, megbánt reflexeidnek árnya? 
Ez is kié volt? 
Pőreségem csöndedbe harangoz. 
Ez is kié volt? 
És nem lesz nyugalmad, 
És nem lesz nyugalmam, 
Mert hitünk a jég volt, 
S lékein át 
Halat fogna farkával a róka. 


173 


(Szerelmes állatok) 
X.-nek 


Nyakadra surrant a gyík, (megborzongtál) 
Hajadra szállt a kanári, (színekben éltél) 
Melledre katibogár, (ellankadtál) 
S a csúf giliszta (– – – – – – –) 
Öledben akart hálni. (– – – – – –) 


174 


(Gyermekek orra) 


Gyermekek orra 
Kis duda nyomd meg 
Üvegre lapult a gyermekek orra 
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Kirakat borbély 
Indiánok állnak 
Skalp-késsel borotválnak 
Rémült kobakokat 


175 


Sötétben ölelők 


A fű 
A sarló 
Benőtte a napot a fű 
Levágta a napot a sarló 
Ölem korbácsát 
Öled tenyeréből 
Kicsavarta az ásó 


176 


Első feltámadás 


Első feltámadás, lépj ki a sorból 
Második feltámadás, lépj ki a sorból 
Harmadik, negyedik, századik feltámadás 
Lépj ki a sorból 


És én fölkeltem 
Fölkelt minden feltámadásom 
Órát se tudva mind kikeltek 
Földjeikből testvéreim 
Számolgatták az ujjukat gyanakvón 
Megolvasták hajszálaikat 
S midőn megvolt 
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Lett tánc és lobogó lakoma 
Ki-ki azt a szervét bámulta még sokáig 
Melytől nem válna semmi élet árán 
Köldökén át buja dombját 
Bámulta a szajha 
Az anya en-mellét simogatta 
A költő kicsi sünre feküdt le aludni 
S onnan nézte epekedve a két nőt 


Részt vettem minden lakomában 
Letöröltem a társak csókjait 
Félretoltam a Múzsát 
Mert az ajka agyvelő-szivattyú 
Valaki így szólt: A sportoknak csak 
Alkonyatuk van 
Kiáltás kurjant: Egy feltámadás eladó 
(De árat még nem említett senki) 
Csak néztem a zsivajos nagy tömeget 
Szájuk prémjéről csurgott le a nektár 
Langy zsír, gyertya-gyöngyökké jegesülve 
Meg az orgona-fürtű sörhab 
Hogy osztoztak a combon, pecsenyéken 
Hajba-kapón visító ricsajokkal 
Olyan is volt, kit agyontapostak 
E kezdeti önkívületben 
Csak néztem e csömörös bolydult keveréket 
Társaimat a feltámadásban 
S kipattant fejemből 
Pallaszom – az Iszony 


Ekkor már tudtam 
Nem azért élek 
Mert Isten tervet adott 
Nem azért támadt föl a lelkem 
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Hogy kívülem nem lenne világ 
Nem azért járok, kelek, futok, táncolok 
Mert nélkülem megtorpan a folyó 
Ekkor már tudtam 
Nem azért támadt föl a testem 
Hogy eszemnek lángját bizonyítsa 
Nem azért támadtam 
Hogy én bizonyítsak 
De általam most ő bizonyít 
Csont-érvnek jöttem 
Hús-bizonyítéknak 
Hogy ő itt a Mindenható 
S ekkor már tudtam 
Elhagyom lakomás társaimat 
És Istent 
S azt mondom a világnak 


Itt vagyok én, Lázár, aki elmegy 
Itt vagyok én, ki emberek felé megy 
Ki áttáncol a Tű kisebb fokán 
Mert szörnyű, szörnyű, szörnyű elképzelni 
Hogy létem célja érvül 
Isten alá szőnyegnek terüljön 
Hogy ön-tengelyem forgását kiadják 
Ingyen, bérbe 
Felsőbb létet hússal bizonyítni 
Mert szörnyű, szörnyű, szörnyű elképzelni 
Hogy önmagamban ne lehessen célom 
S egy kölcsön-létet nyújtnak gyámolul 
S létem létének érv-szolgája légyen 
Hát itt vagyok én, Lázár, aki elmegy 
Aki már az emberek felé megy 
Ki áttáncol a Tű kisebb fokán 
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Istenre fölsziszegve 
Embernek szólni áldón 
Megtiltom a feltámadásom 


177 


Jel-evők 


Megköpdösik a gyermeket 
Ég küld esőt a földre 
Térkép tengere nem dagad 
Halainak árnyéka nincs 


De jeleinket megeszik 
Alant a lepedő feszül 
Égő testünk menekültje 
Gondolatunk kiugrik 


A jeleinket megeszik 
Háromszor is naponta 
Mégis azt mondják hangosan 
Jelünk nem szalonna 


A jeleinket megisszák 
Hold alatt estelente 
Azt mondják mégis hangosan 
Nem bor – a jelekre 


De jeleinket megeszik 
S megisszák jeleinket 
Alant a lepedő feszül 
Égő testünk menekültje 
Gondolatunk kiugrik 
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178 


Jelenlét 


Orrot, orrot, orrot egy szegény szagnak 
Egy szegény világtalan szagnak orrot, orrot 


Ó, ott sem vagyok, ahol nem vagyok 
A járókelő a macskát kikerülte 
A döglött macskát a járdán 
De a szagom kíséri még 
Kolduló szagom 
Kolduló szagom kitárult tenyerekkel 
Ó, a szagom kíséri még 
Sokáig 


181 


(Az utolsó korty) 


Az utolsó korty megeszi a látvány lábnyomát 
Az utolsó korty elissza az éjszakák eszét 
Feketén füstöl bikaszarvú magányom 


182 


(Székek) 


A székek ülepe égnek áll 
Föntről ülepet várnak 


Mikor a székek lába 
Egeknek áll 
Mélyen 
Lakoma van 
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183 


Feketén sárga 


Fekete szvetteren sárga nap 
Kis hernyó-fény kúszik bokádra 
Hallatlan fény 


Egy szent – gégére csúszott glóriája 


Hallatlan fény 
Szegény kibírhatatlan 
Ősz, ősz 
Hallatlan fény 
Ősz 
Minden sárgák között 
Egy árva 


184 


Megszerezhető 


Megszerezhető napjaim – megszerezhető állataim 
Ó napjaim ó én állataim 
Hogy párálltok-gőzölögtök istállótok mélyén 
Ó napjaim ó én állataim 
Hogy simogatlak fényesítem szőrötök csillagosra 
Ó napjaim ó én állataim 
Aztán nyereg aztán iga s hogy nekifeszültök 
Ó napjaim ó én állataim 
Fogatok elhull azután szőrötök homálylik 
Ó napjaim ó én állataim 
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Barázdába vetésbe dőltök vagy ganajba 
Ó napjaim ó én állataim 


Ó megszerezhető napjaim ó megszerezhető állataim 


185 


„Gondolatok a könyvtárban” 


Lépték 
Uralható nép 
Végre 
Uralható nép 
Jut neked is 
Lehajolnak a betűk 
Füvedre 
Nem voltál Jeruzsálem 
De magadban megszabadulsz 
Szörnyű 
A szóban minden lehetetlen 
Szörnyű 
A szóban lehetséges az ember 


Elgondolok egy kisfiút 
Elgondolok egy kisleányt 
Hamarabb 
Szórtak szavakat 
Aztán hintették 
Állandó testüket 
S te kinek a teste szó 
Te kinek a szava test 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Tű Foka 


114 


Kinek a mája lépe 
Raggal és hanggal született 


Érted a szavakat 
Érted te a tested? 


186 


Lappangó 


Hamuba oltott Nem-keresztelt 
A Név Kapui előtt 
A Név Kapui előtt csak áll 
Ó, bár csikorogna a szárnya 
A kapubálvány remegne 
A Név Kapui előtt csak áll 
Betűtlenül 
Nem göngyöli a száj 
Szállong a koponya-szitán 
Hamuba-oltott Nem-keresztelt 
Valamit eggyé-sejtés 
Valami kettőt eggyé-sejtés 
Ez a rezgés, ó, ez a rezgés 
A Név Kapui előtt csak áll 
Hullám, Kő – Lehető 
Lappang 


187 


Gyermek öklében 


A gyermek álmában összevonta öklét 
Emberek látták összegyűltek 
A gyermek öklében mi lehet 
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Kő madár pillangó csokoládé 
Találgatták az emberek s fogadtak 
Előálltak a markosak fogók csipeszek csigák 
Daruk kalapácsok rudak és emelők 
Hadakozva hadartak 
Hanem a gyermek ökle moccanatlan 
Mindenki morajlik 
Ekkor valaki – mindig valaki 
Előáll valaki – mindig valaki 
Előáll és így szól 
Gyermek nyisd meg az öklöd 
És lassan lassan 
Nyílik a moccanatlan 
Kivirágzik az ökle 


A gyermek öklében 
Nem volt ám semmi 
Semmi de semmi 
Se kő se madár se pillangó 
Sem csokoládé 


S a gyermek tenyere 
Lassan újra 
Egyetlen ökölbe 
Ím visszacsukódott 


188 


Szerzetesi 


I – Bennem csupán a hála rossz 
A hűség a tegnapelőtti 
De: Jó vagyok-e magamban 
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Furcsa hitem kitágul 
Akar-e vélem valamit 
Okom, mely kiköpött 
 


II – Szerethet engem valaki 
Hát én – szerethetek 
Van-e méltó 
Az én teremtőmhöz 
 


III – Van, akit egy állat teremtett 
Állatra üt orcájok 
Járások és tekintetök 
Van, akit a növény teremtett 
Ezek lányok, jószagúak 
Van, kit fogalom nyelve szül 
Ők csupán fönt lebegnek 
Van, akit az ember teremtett 
Jobbára gyermekek 
A hús-tapintás eligazít 
A szövevényben 
 


IV – Hogy engem ki teremtett 
Nem tudhatom egészen. 


189 


(Grammatikai tanvers) 


No, mi és mit vág el? 
Ki tudja vajon? 
No, mi és mit tapos? 
Ki tudja vajon? 
No, ki és mit feszít? 
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Ki tudja vajon? 
No, mi és mit szorít? 
Ki tudja vajon? 
No, ki és mit csavar? 
Ki tudja vajon? 
No, ki és mit teker? 
Ki tudja vajon? 
No, ki és mit szurkál? 
Ki tudja vajon? 
No, ki és mit üldöz? 
Ki tudja vajon? 
No, ki és mit fog el? 
Ki tudja vajon? 
No, ki és mit akaszt? 
Ki tudja vajon? 
No? Senki se tudja? Ejnye pedig csuda egyszerű! 
Hát a kés, hangsúlyozom, a kés 
A kolbászt, hangsúlyozom, a kolbászt, elvágja. 
Hát a cipő tapossa a sarat. 
Hát a lakatos feszíti a zárat. 
Hát a csizma szorítja a lábat. 
Hát a szerelő vascsavart csavar. 
Hát a fonónő fonalat teker. 
Hát a szakács pecsenyét szurkál. 
Hát a gazdasszony szomszéd-tyúkot üldöz. 
Hát a madarász madarat fog el. 
Hát a festő falra képet akaszt. 
Tehát – kezdjük elölről. 
Most ti válaszoltok. 
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(A Kép fejvétele) 


Szemeinkben gyanútlan még a kép 
Nyugszik 
Oázisban egy antilop 
Szemeinkben 
Hirtelen felüti fejét 
A kép 


Zuhan a pecsét 
Valami papír 
Ismét megtudja 
A bötű becsét 


Szemeinkben a kép 
Felüti fejét 
S jámboran vár 
Egy billogot 


Ott fenn a pecsét 
Ott fönn még pecsét 
S lent már villan a penge 
S a Kép feje elgurul szemeinkben... 


192 


Csigák szerelme 
Ezüst-sáv füvön 
A házuk összekoccant 
Nyálkás lelkesedésük szállongott szarvaik körül 
Tapogatózó glóriájuk 
–     –     –     –     –     –     –     –     –     –     – 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Tű Foka 


119 
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(Puha vers kemény ágyba) 


Bolyhos szavak szőnyegén bolyongok 
Őrmester orra alatt cicabarka bajusz 


198 


Vívók 


Nagyot kiáltanak a vívók 
Másoknak önmaguknak 
Kísérjen mindent valami 
Győzzünk e hangban 
Háttér-hangom 
Szoktasd a létet 
Lábaimhoz 
S kiáltsunk fel 
Ebben a szörnyű 
Szerelemben. 


200 


(Límesz) 


Lombroso hajszálán 
inog a kötéltáncos... 
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Ma is bántottam valakit, – 
halántékom parancsa volt? 
Megbosszultam a katonát, 
ki borzasztó hírt hozott hajdan, 
s ezért megölették?! 


206 


(Mózes könyvéből) 


A Sionnak hegyét, Úristen, 
ellepték az alpinisták. 
S a csipkebokorban? Ejnye, ejnye! 
Ábel füstjén lóg az adó már. 
A tál lencse is étlapra került. 
Jáhve? 
A legjobb egészségnek örvend. 


208 


Morze-legyek 
a végtelen 
távíró-szalag-légyfogón 
konkoly 
a fehérségben 


 
* 


Pók a hálón 
ököl gitáron – 
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Ariadné unalma 


Kifelé néző zárjelek 
erszer-erszer pingvin 
ó, Ariadné, megleled 
mi künt még szó, de bent rím 
formák micsoda szőnyege 
a tó a szóba torkoll 
fonalak, kusza vonalak 
élő kapocs meg holt pont 
csak fonni, szőni, kötni 
hálózni mindhalálig 
saját hálódnak foglya 
iszonyod is – kifogja 
halad, lepkéd – lobogva 
s legyeid – pókosodva 
míg állsz bent gabalyodva 
kint jószagú ős vár 
mezőn a szénaboglya 


210 


Gólyalábon 


(Sáson, bóbitán által 
Jönnek a gólyalábak 
Mankó-világ 
Léc-kereszten 
Gyermekek állnak 
Mocsarat lépnek 
Nem adják 
Léptüket a lápnak) 
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Rövid kardodat 
Toldottad lépéssel 
Kurta szoknyádat 
Hosszú pőreséggel 


Följebb, följebb 
Gólyaláb-isten 


Rövid az ember 
Toldozd istennel 
Kurta az asszony 
Csip-csup gyerekkel 


Följebb, följebb 
Gólyaláb-isten 


Imbolyogtass toldott valómon 
Egy szippantás legyen a trónom 
Nyújtsd meg a csontom pipaszárát 
Velőim füstjét fújd világgá 


Följebb, följebb 
Gólyaláb-isten! 


213 


(Hasonlóság fájdalma) 


(Minden ember egyetlen tudatalatti 
törekvése: művésznek lenni – a tökélynek 
és szenvedélynek, tudásnak és tapasztalatnak 
arra a fokára jutni, amelyen személyét jól meg lehet 
különböztetni a másik embertől. A humanizmus 
egyetlen belső ellentmondása ez: 
szeretni a másikat, mintha másik 
énem lenne, ugyanakkor szigorúan 
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ragaszkodni ahhoz, hogy különbözöm, 
hogy nem hasonlítok hozzá, akit 
pedig csodálok, tisztelek és szeretek. 
Ez a kettős küzdelem adja a humanista 
egyetlen, olykor tragikus kimenetelű 
dilemmáját.) 


Semmi se hasonlítson 
Lassú ingák elballagnak 
Idő partszegélyén 
Döglött lovak a tárgyaid 
Patkójuk – stílusod 
Semmi se hasonlítson 
Tyúk az eperfán szaporítja a lombot 
Ásóra tekereg a földi giliszta 
Mint fogalomra átok s magyarázat 
Semmi se hasonlítson 
Lohol nyomodban mind ami hasonló 
Szakállát tépi könyörögve 
Fogadd be 
Lábad nyomát csókolja-simogatja 
Az árnyad 
Idő hullámzik a harangban 
A gyík belesurran a szeszbe 
Csigaházba homok magánya pereg 
Semmi se hasonlítson 


Nézz körül 
A Hasonlóság Birodalmán 
Gyanakodj tárgyaidra 
Ujjlenyomat-lét 
Keresd ki kartotékjait 
A torony isten ujjlenyomata 
A nap a hőség ujjlenyomata 
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A füvek a fák ujjlenyomata 
A fák 
Madárlábak ujjlenyomata 
Gyanakodj tárgyaidra 
Visszafelé forog a magnó 
Új zene csapata pályára fut 
Semmi se hasonlítson 
Ó de rossz is hasonlítani de rossz is 
Gyanakszom tárgyaimra 
Hasonlóság fájdalma hagyj el 


Fuss ki alólam 
Fekete föld 


214 


(Szomorú) 


Szomorú a jóllakott költő 
A bezabált farkas oly szomorú 
Oly szánandó a teltbegyű páva 


Hol rostokolnak rímeid 
A hó kockázata 
S hol berzenkednek 
Tolladra tyúkjaid 


Nézd valahol rímeid várnak 
Nézd valahol ragyog a hó 
S valahol rubin-tollát 
Rebbenti a tyúk 
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(Légy csodálatos) 


Légy csodálatos: felejts 
Járj néha a mások lábnyomán 
Nyomod se lesz s a lábad is marad 
Légy csodálatos: a fehér abroszon 
A levelek is neked higgyenek 
Fogad fűrészét 
Fűbe fogd 
S ne halj meg! 


217 


És 


Mélyre süllyedtem ki nem takart 
lényegeimben 
hogy mind több sejtelmet 
puhatolok tenyeremben 
porhanyót mint a föld melyet 
isten trágyázott nyögő szekerekkel 
rejtezve angyalaitól 
hogy más ne segítsen 
teremteni jót 


219 


(Megbocsátás színeknek) 


Már szomorú keleti szemem 
megbocsát a színeknek 
Hatalmat ad a kéknek 
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ha unná derekam hamvát 
Bámulást – zöldnek 
kerekded táncú erdőn 
ahol a görbe fák 
alázatom hónalját fogják 
Térdet – feketének 
hogy ringasson 
egy harmadik csípőt 
A barnának tréfát 
s talán altatót 
A szürkének kevesebb nyulat 
és nyugalmat 
mint egy sosevolt-vadászat... 


222 


(Legszomorúbb szerelem) 


Csak szabadítson az a legszomorúbb 
Szerelem, ami van 
Boldog hermafroditák legyetek igazak 
Boldog bestiálisak (ilyenek-olyanok) 
Legyetek igazak 
Ágyékba ásott idő – harci bárd 
Kifolyt szem-gondolatok 
Kincs volt az is 
Kérdéseid, mint vadgesztenyék lehulltak 
Chaplin-mozdulatokkal 
Nevetségre botorkál 
Ami boldog 
Törékeny kan 
Gondolat-okádó 
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Ásd el időd egyetlen ágyba, nyíljék 
Szabadítson a legszomorúbb szerelem 
Ami van 


223 


(Irigység) 


Nézem a vén hím 
A vén kan ölében 
Az aranyhajú lányt 
Menyét-kis-ujjaival 
Dáviddá simogatja 
Annyit sem néz rám 
Mint a falakra 
Csak nézem a vén hím 
Ölében az aranyhajú lányt. 


Ó hozzá szíjas öreg vagyok én 
S a vén kanhoz oly fiatal 
Annyit se néz rám, mint a falakra 
Menyét-kis-ujjaival Dáviddá simogatja 


S nékem mi marad hát 
Csak nézni örökkön 
A vén hím ölében 
Az aranyhajú lányt. 
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(Szégyen) 


Nappal szégyelled verseid 
Amiket éjjel írtál 
Éjjel szégyelled verseid 
Amiket nappal írtál 


Így fon hajába valami titkos szégyen 
Hogy az a két rím az is érdem 
Mert mást nem tehetsz 
Mert mit se tudsz 


Kinyílva is kaktusz maradsz 


Nappal szégyelled 
Az éjszakai lányt 
Éjjel szégyelled 
A nappali nőt 


Így fon hajába valami titkos szégyen: 
Hogy ők se méltók s te – idétlen 
Mert mást nem tehetsz 
Mert mit se tudsz 


Kinyílva is kaktusz maradsz 


233 


(Pastorale) 


Uramisten, szegény farkas vagyok 
Egyedül már kirágnak a fagyok 
Nyakam közé sereges szél suhog 
Segélj, uram, megesznek a juhok 
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(Pillantásaim) 


A csigaszem távolodik 
Tengerre száll 
De azért félsziget marad 
A csigaszem 


Pillantásaim 
kiszakadnak 


Pillantásaim húsba-fordult testem 
Ellenzéke 
Pillantásaim megunják testemet 
Más arcok tengerére szállnak 
Pillantásaim elfelejtik 
Szemgödör-bölcsőjüket 
Pillantásaim – hűtlenség lobogói kalózok 
Elborítják az óceánt 
S befödik a földmélyi eget 


238 


(Veronika-kendő) 


Micsoda Veronika-kendő a szemem 
Orcáitokat beletöröltétek 
Nem mosom ki soha 
Arcotokat én nem adom vissza 
Boldog korotokban sem adom majd vissza 


Véres arcotok 
Nyomait szememből 
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Futnak esőcsepp-bogarak 
esőcsepp-százlábú-bogarak 
ablakodon szerteszaladnak 
Kint hull hosszan, húrosan 
eget-földet eskető 
hárfa 


243 


Fal 


Nyirok-bölények, repedés-madarak, 
penész-sárkány a falon. 
Ki küldi őket nékem vigaszra? 
Kié e birodalom? 


245 


Őszi park 


Leszakítja a szél 
Tudás tövébe hull 
Ág trónjára, ami kiült 
Tudás tövébe hull 
Madarak meszelnek 
Eget csivogva 
Tréfás pötty 
Tarkómra hull 
Tudás tövébe hull 
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Minden 
A parki 
Séta 
Holdja 


247 


A Minotaurusz fejét felszegte 
Előredőlt 
Toporzékolt 
Előtte bikafejű torreádor 


* 


A Kétfejű Sas két feje 
Egymás felé fordul 
Csőrükkel csipkedik egymást 
Nem tudnak osztozni 
Szárnyaikon 


* 


Ariadné fonalából gombolyag 
Kismacska játszik 


* 


Hajamba fúj a látomás szele 
Fésülködöm 
Mítoszba simul a létem 
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253 
(Szépek a fiatal költők) 
Programvers 


Szépek a fiatal költők. 
Filmcsillagoknál szebbek. 
Mint lehelet, égés, 
Mint minden, amiről írnak – általában. 
Mint az ujjak: 
barkáért ágra nyúlnak, 
vagy szövetkeznek – összefogva – imára, 
mint véglények – 
természet végén, 
kisborjak szalaggal, 
nyulak tojással, 
hömbörgő kis kölyök-kutyák, 
szebbek a fiatal költők, 
mint a kísértés-alma, 
tizenöt éves szüzek lakodalma, 
táncolók 
parkettek ketrecében, 
korcsolyázók 
szeplőtlenség jegén, 
birkózók 
szőnyegein a sportnak, 
szebbek, mint a megíratlan holtak... 
És – nem tudom, miért... 


Az öreg költők csúnyák, 
De áldottak is nagyon. 
Botra támaszkodnak. 
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254 
(Kodály-fa) 


Hallgatom a Kodály-fa suhogását: 
se tölgyek, se nyírek, 
cserek, juharok, fenyők se – 
nem suhognak így, – 


És a Kodály-gyöngy pergést – 
szitában, 
rostán, 
szemek, 
nyíló nyakon 
gyöngy nem pereg így –, 


S a Kodály-liliom ívelését, – 
dór és jón és korinthoszi 
nem ívelhetett így, – 


S a Kodály-tulipán görnyedését, – 
botorkáló, 
venyigéken háló 
anyó nem görnyed így, – 


csak ezredévek minden fája, 
csak ezredévek minden gyöngye, 
csak ezredévek minden oszlopa, 
csak ezredévek minden tulipánja 
görnyed így. 
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Találjunk ki egy új kolostort 
K.-nak 


Nem, nem édent, úgy ahogy mondottam: kolostort, 
Ketten vagyunk csak, 
Meg valami egészen csöndes isten: 
Lábujjhegyen és hittel. 
S én meggyfa alatt este, 
Öled után – a bölcseket olvasom. 


A meleget néked hagytam, jó helyen, öledben. 
Fekszel az ágyon s kérdezed: 


Miért jó, 
Hogy én bár a bölcsekkel vagyok, 
A melegemet 
Most is foghatod. 


Valami új kolostort. 
Egy pap – egy apáca, 
Közöttük meggyfa, 
Közöttük csönd és könyv, 
Phallus, isten. 


261 


A fű türelmes tomporát 
szél csapkodja. 
Mit szagol a holt 
hasra bukva? 
Mondd, mi van abban 
stilisztika, túlzás, 
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hogy alulról szagolja 
az ibolyát, 
hiszen, így van, – 
meg abban, hogy a fűbe harap, 
amikor valóban, 
meg lehet tekinteni, 
szájába füvek lógnak...?! 


262 


Valami belső fákat látok 
Pillámon pihe rezeg 
Folt táncol szemem tüze körül 
A Látás Szertartásán... 


263 


Hanyatt fekve szabad az ember 
Hasmánt csak harcrakész 


264 


Az eszközök – a szavak kímélete 
Nincs annyi szavunk – hozzá 
Hát játékot veszünk a gyereknek 
Azt koptassa a kicsike 
Az eszközök – a szavak kímélete. 
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(A Sebezhetőben) 


Mondataink egyszerűsödnek 
Fáj a lábam, anyám nagyon fáj 
Fekete seb bántja futásom 
Achilles voltam, sarkam kinyílt már 
Terjed a seb, húzódik egyre fönnebb 
Testemre fölkúszik a sarkam 
Befutja a testem a sarkam 
Páfrány, futóka a sarkam 
Egész testem Achilles sarka 
Nő, nő az Achilles-felület rajtam 
Itt állok tetőtől talpig 
A Sebezhetőben. 


268 


Unalmas-e embernek lenni 
szép bágyadt délelőttön? 
E hallgatás már edzés a halálra. 
Kibírható – 
történelemelőtti idegekkel, 
Krisztus előtti idegekkel, 
kibírható 
e szép, bágyadt unalom 
s ez a hallgatás is. 
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269 


Ember, szeretheted-e a villanyfákat, 
melyek mellett csak elsuhansz, 
szeretheted-e igazából? 


270 


(Nemesek) 


Plakát 


Ez oly friss nemes, hogy 
még ugat a kutyabőre 
Ez oly harcias – bizonyára 
veszett kutyáról nyúzták 
Ez várományos – az övé még 
villanyfa mellett áll 
emelt lábbal 
most vadászik reá a sintér... 


273 


Minden gyémántot feltörhetsz bennem 
Neked ez csak dió 
És marad még valami gyémánt 
A fán marad mindig az a dió 
Ami a fáé 
A fán marad mindig az a gyümölcs 
Figyeld csak meg ami a fáé 
Amit a legszorgalmasabb szüret sem 
Ver le 
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Amit a fa rejt 
Magának 
Ezt a gyümölcsöt istennek őrzi 
Az utolsó éhenhalónak 


274 


Kapaszkodom vállamba, testembe, viszketek, 
vakaródzom 


Ó viszketés – magamba kapaszkodásom árnya 
Vagy marnék valakit – önmagamban (?) 
Bárhová nyúlnék – vagyok 
Mert viszketek. 


279 


(Isten) 


Olyan magasból könnyű adni 
Testet 
Olyan magasban rejtheted 
A tested 
És én 
Oly egyedül vagyok mégis 
Hogy bizonyítani 
Lehetetlen. 
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287 


A tolmácsnő 


A tolmácsnő szomorú szeme 
Átfolyik rajta a minden 
A tolmácsnő szomorú szeme 
Alagút-fekete 
Átrobog füsttel a minden 
A tolmácsnő szomorú szemén 
Benne kis korom lerakódik 
A tolmácsnő szemében 
Most egy madár 
Megáll 
Odaszögezték 
A tolmácsnő szeme repdes 
Szokatlanul 


297 


Hiszek egy Asztalban 
Egy távoli, majdani Asztalban 
Egy nagyon fehér, tiszta Asztalban 
Hiszek 


302 


Öregedő 
(Születésnapomra) 
 
Öregszem. Épp most. Ebben a pillanatban. 
Rajtakaptam magam: öregszem. 
Mert máskor önfeledten, 
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mint gyermek vájja orrát, 
úgy öregszem. 
De most észrevettem. 
Nem arról, hogy csikorognak 
a csontok, 
s a tüdő valami füstös zászlót 
bontott, – 
a szervek mind bolondok. 
Rájöttem, 
a hús mögött valamit várnak a csontok 
szerepükre várnak a csontok, 
várakozón kuporognak a csontok, 
mert csak a csontok segítenek ki végül, 
hogy ne válj en bloc 
pondrók eledeléül, 
csak ők segítenek ki végül, 
ha egy utód majd összerakni készül, – 
öregszem, 
épp most – 
és nem önfeledten. 
Hallod? 
A hamu kizöldül, mint a nagy fa. 
Hallod? 
A hamu a legnagyobb fa. 
A hamu lombja. 
Énekelj ott. 


303 


Fecske-farok, villám: 
Életem legszebb éjszakája meghalt. 
Humoros istenek haltak. 
Sütött a béka-holdvilág. 
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Kürtő-magasán feketét kínált korom. 
Életem legszebb éjszakája meghalt. 
Fecske-farok, villám. 


304 


A szertartás marad 


Városok elvesztenek 
A falvak alacsonyak 
Üvegem meddő 
Tenyeremből indul a kor 
Valamivé – valamikor 
Kifut az agy 
S a szertartás 
Marad 
Koponya-üstöm mellett 
Fűszerezők 
Csipettel sóznak 
A szememre pereg 
S máris pattog az ujj 
A tánc odaszalad 
S a szertartás 
Marad 


Imádkozzunk a kezeinkhez 
Higgyünk a térdeinkben 
Fohászkodjunk föl körmeinkhez 
Gyónjunk csak torkainknak 
Áldozzunk könyökünknek 
S keressük meg a Semmit 
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A szertartás maga – élő 
Míg istené az idegen 
A szertartás maga – élő 
Míg az idegen istené 
Kié lehetne az, ami 
Füledből színbe-fordul 
Villámkopás, sejtfakulás 
Kié lehet a hulló 


Városok elvesztenek 
A falvak alacsonyak 
Üvegem meddő 
Kifut az agy 
S a szertartás 
Marad 


306 


(Ötödik kerék) 
Gyermekrigmus 


Jóistenke, megint költő vagyok. 
Terítsd reám kicsinyt bocsánatod. 
Diák, cigány, katona és angyal 
Régóta él örök bocsánattal. 
Azért foglalom versemet imába: 
Végy be engem e kompániába. 


307 


Azt mondják, okos vagy, 
mások hogy: ravasz. 
De kinek agyát 
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nem védi vassisak, 
sem szószék-kupola, 
mit tégyen az, 
s hová legyen, hova? 


308 


Intarzia 


Rejtsd nevemet mondataidba 
Igéid nevét mondataidba 
Egyáltalán 
Minden szóvégben foglaltassék 
A másik szó eleje 
Ne kezdődjék semmi ott 
Csak minden folytatódjék 
Mintha csak folytatnád 
A barlang előtt megfojtott 
Ősember félig-harsant 
Kiáltását... 


309 


Ataraxia 


Árnyékom az egyenlítőn 
Ataraxia 
A föld képzelt 
Tengelyében állok 
Agyam képzelt 
Tengelyében állok 
Ataraxia 
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A fordulatszám teljes csöndje 
Magány egyensúlya 
Egyensúly magánya 
Ataraxia 


310 


Négy fal fái között 


Épp annyi vagyok, 
hogy elég legyek 
egyáltalán. 
Minden mindennek okát megéri. 
Az okozat legyen olykor hálás. 
Sajnálok mindent, 
azt is, ami nem lesz. 
Állok a létben végül mosolyogva. 
Ha lettem – 
kellettem. 
Tehát. 


311 


Csodálatos, karcsú vívás 


Csodálatos, karcsú vívás 
a térben 
tiszta fehérben 
csodálatos, karcsú vívás 
Létem... 
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312 


Néróhoz 


(Plakát) 


Véres költő, hiába tanítod meg 
alattvalóidat nevedre, hiába vésed 
fejükbe sánta éneked, hiába skandáltatod 
egész Rómát rímeddel, hiába daloltatod 
soraid csecsszopókkal, hiába 
öntöd fülmosóvíz helyett minden 
fülekbe éneked, hiába töltöd erővel 
világ torkára szellemed, hiába ölsz 
s gyújtasz megannyi Rómát – – – 


minden verssorod mögött 
egy-egy fegyveres van – – – 


s a költő vára 
csak a védtelenség... 


314 


Elisszuk apánk sírkövét 
Elisszuk az eszünket 
Apánk sírkövét: az eszünket 
Észrevétlen 


315 


Tagadható 


Porszem, ne tagadj le 
Angyal, ne tagadj le 
Sajog a tagadható 
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Tóban titokban 
Engem tagadnak 
Tyúkok tikogva 
Tagadnak engem 
Pisla parázzsal 
Tüzek tagadnak. 


Tagadható 
Mennyiségem 
Mindenségben 
Érdem 


Porszem, ne tagadj le 
Sajog a tagadható 


316 


olvasandó: 
(Nyelv arisztokratája vagy 
A nyelv, a gondolat-nyelv új vonzatait fedezted fel) 
mondandó: 
Eddig is sírtak 
De te feltaláltad 
A fölfelé hulló könnycseppeket 
Szomorú keleti szemed 
Fölfelé sír 
Az íve fölfelé sír 
A nap felé, a nap után sír 
Ahonnan eljött 
Barlanglakónak 
olvasandó: 
(A ferde szemet a napkelte okozta) 
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(Legnéptelenebb vízió) 


Az én vízióm nem népesül be 
Demográfia szerint 
Nincs négyzetkilométer 
Népsűrűség 
Az én víziómban 
Az én vízióm 
Fehér 
Tér 
Benne a Pont – az egyetlen Pont a nép 


320 


Nagy érdemem, hogy olykor mondatfűzést hívtam 
szavakat raktam másként eggyé s újjá 
Felfedeztem az „Ó” indulatszót 
És egyáltalán nem szégyellem 
Használni manapság – – – 
Néha az az érzésem: én nem írok verset 
Én csak költő vagyok, mint ahogy a fű 
Fű s nem kell sem kasza, sem tehén- 
Száj, hogy mibenléte megnyilvánuljon 
És ellenőrizhető legyen mivoltában. 


327 
Éljen harsan a Paradicsomban 


Gyümölcsöm, gyökereim képeivel vonulok fel. Az 
egész líra a lábjegyzetektől való félelem irodalma; 
merthogy ne írják oda „ősrégi angol 
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mérték”, azt se, hogy „francia nemzeti étel”. 
Meg kell találni a fogalmat, melynek felülete 
teljes, akár a szentháromság s minden oldalról 
érhetik sugarak, kiereszt, befogad, elnyel és 
szabadságra bocsát, érthető minden irányból, ám 
maga is lenyűgöz minden irányt. A költő bűne: 
a bűn. Mit eddig mondtam, rossz és mulandó, 


ám ami 
most jön, remélem, örök. A gyökér és gyümölcs, 
Ádám és Éva – e négy, pontosabban két elem közt 
az ingás, lebegés, rezgés – a pozitív-negatív sarkok 
közti bizonytalan lengés, remegés, a nem feltétlenül 
meghatározásba fagyó igazság az úr. Itt kell 


említenem 
a pozitív hőst, amellyel nyilván egyetértek, de én 
fizikus-értelemben magyarázom, tehát minden olyan 


alak, 
ki erkölcsi rámagyarázás szárnyai nélkül emelője 
magának: alkot, tesz, kialakít, helyzetet rak, 


mint fészket, 
belőle indul a cselekvés, gyűjt erőt s oka ő 


mindeneknek. 
Jelentéssé bennünk változik. A szellentés a lyuk 


méretétől 
függően, valamint a felgyülemlés energiájától 


függően hangos 
vagy halk; a szubsztancia átnő a megváltozásba 


érzékszervünkben 
– a hangból szag lesz, a fül orrá szellemül. Mit 


eddig 
mondtam, rossz és mulandó, ám ami most jön, 


remélem, örök. 
Ami megvalósul, mindenképpen jobb s több, 


mint ami nem 
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válik valami létté: az el nem robbant ütközet 
dicsősége 


kevesebb a vesztett csatánál. A meg-nem-valósult 
csak szebb 


lehet a megvalósultnál, de jobb s több, mert 
mérhetetlen, soha. 
Etika és Esztétika. A Logika a két sarok között 


a törvény 
nevében rendezőként lép fel. A Logikát, 


értelmes jót 
és értelmes szépet vágyón a fenti mindkettő szívja 


föl. A megvalósulás 
a legfőbb jó. Ami megvalósul – jó valakinek. A 


meg-nem-valósuló 
csak szép lehet, mert képzelet a vára, nem pedig az 


első valóság. 
Első valóságon a nem-szellemit értem. Mit eddig 


mondtam, rossz és 
mulandó, ám ami most jön, remélem, örök. 


Gyökereimtől el nem vonom 
magam. Nem tiltom el gyümölcseimet. 


Gyökereimtől nem tiltom el magam. 
Gyökereimet nem emelem gyümölccsé. 


Gyümölcseimet nem ütöm gyökérré. 
Gyümölcseimtől nem tagadom meg gyökereimet. 


Mert a tiltás nem a 
gyümölcsé, hanem a gyökéré. A tiltás a gyökérre 


szólt. És a gyökér 
parancsa a tiltás, de a gyümölcs megbocsát a 


gyökérnek – paradicsomi 
szinten. És az én lebegésem, változatlan emberi 


lebegésem – örökkön, 
gyümölcs és gyökér közt – éljen. 
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329 


Megfoghatatlan 


(Az érthetetlen az, akinek 
nincs gondolata) 


Megfoghatatlan helyen állok 
Szögemből szövöm szemmel 
Ariadné-létem 
A szöget az én szememből 
Ki nem tapintja az isten 
Hangom innen szól – oda 
Aztán átugrom valahova 
Váratlan nyomomból soha 
Szememből sor-gyöngy 
Nyakvályúba 
Váratlan nyomomból soha 
Jancsi és Juliska-morzsa 
Nem lesz 
Nem húzza ki szememből 
A szöget 
Mint akáctüskét 
Zivatar után 
Az Isten 


330 


Ágyleső 


Fönt pihegés függ 
A tettenérés lehelete 
Damoklész kardja, ó, lehelet 
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Mert ágy előtt 
Állanak az ágy előtt 
A takaró 
Félig a levegőben 
Most bontod éppen 
Vagy már veted 
Előtte vagy még 
Vagy már utána (?) 


Az ágy előtt 
Állanak az ágy előtt 
Messze vannak 
Akik ágyat vetnek 
És nem látok semmit, semmit 
Ágaskodom 
Az ablakon 
A takaró 
Félig a levegőben 
Számon Damoklész kardja függ 
Te ágyvető minden 
Te minden ágyvető 
Előtte vagy még 
Vagy már utána (?) 


332 


Miért került ilyen sorrendbe 
az ábécé, 
és miért jut eszembe a 
„méltányos eljárás” kifejezés, 
amikor a „levelibéka” szó lenne 
logikus, 
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miért írható le ez: 
az este olyan, mint a bárka 
vagy ez: 
a járda 
nem más, mint választott utunk. 
És kiért 
kérdezek én? 
Kitől? 
Miért? 
Miért 
kérdezek én 
a létben? 


334 


Hó jászla 


És a mell 
A Tejsugár 
Vörös arcom felett 
És a tőgy 
Fehér cérnácska 
Folydogál 
Időm felett 


Hóhullásért, hóhullásért 
Hóhullásért kellett 
Hóhullásért kellett születnem 
Faggyon be a szilke a szememben 
Ezért a hóhullásért kellett 


És a tejből tollu lett, pihe 
És hó jászla és őzike 
És ablakon fehér darázs zörög 
És a tejből tollu lett, pihe 
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Fehér cérnácska 
Csordogál 
Hó lesz a tejből 
Hó 
Anyám 


335 


Még egy hóhullás 


Egy ideig fiúk vagyunk 
És azután elrepülünk 
El, el 
Hó hull, lehullanak az angyalok 
Angyalból csinált angyalok 
Angyalcsinálás fönt, fönt 
Ők a puha pihék 
Kiket nem tart az ég 


És darásodnak a pelyhek 
Az a Taigetosz-menny 
Dob az arcomba pelyhet 
Ki-ki spártai gyermek 
Bűnös én is vagyok 


Majd jön az őszi eső 
Sok-szoknyáját emelő 
Pókháló-szemetelő 
Vénasszonyok 
szipogva hullanak 
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336 


Építmény 


(barlang) 
Összeszedem árnyaimat, 
Ölemben csont a rőzse. 
Csontokon át velőt fúvok 
Violaszín nőstény ölébe. 


Maradt még valami a földön? 
Költözni kell, költözni kell! 
Árnyékaimat összegyűjtöm. 


(cölöp) 
És itt a cölöp 
A magas vér levirágzik a vízbe 
Borodba mártom a nyelvem 
S asszonyod körme enyém 
És itt a cölöp 
A házam 
És a tetőben van gyökerem 
Füst tapogat egeket 


(román) 
Bölényemre vasat rakok 
Fölgyanakvó rostélyaim 
Kifognak rongy sánta-vakok 
Fortélyain 
S aluván, ha kinyújtóznak 
Sokablakról álmodnak a 
Kastélyaim 
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(reneszánsz) 
Kinyíltak már ablakaim 
Kinézek, de – benéznek 
Olvasnak már ablakaim 
Ki térdében megméretett 
A lányról 
De olvasnak is 
Ablakaim szemében 
Ledér ablakaim 
Letérdepelnek este 


(gót) 
Vigyázzban álló tenyerem 
Ötbezárt tulipán-tenyerem 
Lándzsa-hegy, mártott ecset-fej 
Gyertya-láng, égi tojás tenyerem 
Dohánylevél, szemérem íve tenyerem 
Emelem 
Belé menny arcát temetem 
–   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – 
Annyi a házam, az ágyam 
Mégis belealszom a földbe 


339 
(Tanversezet. Cím: Ágról ágra) 


Ághegytől ághegyig – e téren nem repül, nem jár, 
nem sétál, nem lép át, ugrik a madár. Senki sem 
mondja: „Nem értem, hogy jutott át e téren?” Bi- 
zonyíték: ott van. Azt kell főként érteni, hogy 
„ott van”. Bizonyítja, hogy ezt a távolságot 
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meg lehet tenni így is, ekképp és emódon, bizo- 
nyítja, hogy van ilyen, lehetséges ez is, hiszen 
ott van. Bizony, bizony, hogy van ilyen, ezt az 
ágról ágra ugráló legegyszerűbb kis paraszti 
madár is fényesen bizonyítja. 


Ághegyről ághegyre 
A madár 
Nem röpül 
Nem sétál 
Nem jár – 
Szabadon asszociál 


340 


Mindentelen 


Temérdek 
Te mindentelen 
Temérdek 
Te sejtve-sincsen fekete 
S cipőbe fűzött fekete 
Kihúzhatatlan, bedobhatatlan 
Temethetetlen 
Fekete 
Körmöm alá ment fekete 
Kifőzhetetlen, megfoszthatatlan 
Emészthetetlen, szabadítatlan 
Te űrtelen, te naptalan 
Álmodni haszontalan 
Széptelen és rúttalan 
Darázs dongája 
Darázs abroncsa 
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Fekete 
Álhatatlan, élettelen 
Te színtelen, falattalan 
Ó szagtalan, reménytelen 
Tüdőtlen és írmagtalan 
Terméketlen, meddőtelen 
Tenyészetlen, haláltalan 
Te sejttelen, nyiroktalan 
Ondótlan és száraztalan 
Te vízhatlan, malomtalan 
Árnyatlan és esélytelen 
Erőtlen és biroktalan 
Te szűztelen, pirostalan 
Ó rögtelen, igaztalan 
Maratlan és tehéntelen 
Kutyátlan és tökélytelen 
Gazdagtalan, szegénytelen 
Fekete 
Tisztátalan, narancstalan 
Ó törzstelen, potrohtalan 
Tagolatlan, gyümölcstelen 
Üszögtelen, édentelen 
Háromtalan, fegyvertelen 
Madártalan, elégtelen 
Konkolyba hulló fekete 
Darázs dongája fekete 
Körmöm alá ment fekete 
Cipőbe fűzött fekete 
Vonalakból vont fekete 
Légypontba ömlő fekete 
Mindentelen 
Temérdek 
Vedd le a tarkómról 
A térded 
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341 


(Teória) 


Olvasom: a disznó a legnehezebben idomítható, de 
– tapasztaltuk – ehető. A kutya persze idomítható, 
ám a húsa rossz. Van-e ehetőség és idomíthatóság 
között kapcsolat? Vajon a disznó azért nem hagyja 
magát idomítani, mert tudja, úgyis megeszik, hát 
legalább annyi elégtétele legyen s maradjon, hogy a 
lelkiekben derekát be nem adja? Vagy még különö- 
sebb: az idomítható, fogékony lélek haszontalan a 
húsban; és az ehetőség a lélekre-szellemre nem al- 
kalmas húsban leledzik? Ezt hiszem én, mert ezt 
hinni szebb. 


344 


Egy ősz hajszál sincs még az ajkadon. 
Még kikerülöd az öregek csókját, 
mint a tócsát. 


351 


(Herosztráteszhoz) 
Plakát 


Mit akartál? Hírt, mely csak hozzád 
szerveződik, hírt, mi nyomodban lohol, 
hír mentőövét közönyön, ezért 
gyújtottál Artémisz temploma alá? 
Érdemes volt? Nem hiheted, hogy több az ember 
annál, mint ami. Nem gyújthatod föl 
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híredért a templomot s nem olthatod el 
a templomért magad. Mert látod, neved 
ujjára gyűrűt vont az idő. Lehet, hogy 
mindent másért tettél, mint amit mondanak 
pletykák, krónikák, rakódó rétegek. 
De te már nem tilthatod le híredet. Nem 
felelsz híredért – az időben. 


352 


Falbavert szegek 


Ez itt lakás: és ki verte a szegeket a falba 
És nem ismerem miért és nem is tudom kiért 
Miért kellett nyolc és tizenhat szeg az agancsnak 
A maszknak: egy meg kettő elég lett volna 
És az I.N.R.I.-táblának 33 szeg: mennyi túlzás 
Mennyi pazarlása az aggatásnak 
És nem tudom miért, nem ismerem kiért 
Kellett ez a szeg-özönvíz, ez a szeg-barbár-özönlés 
Ez a sündisznó-bélelésű fal 
Ez a borona- és gesztenye-burok fal 
Miért ez a Fakír-Felület 
Drótkefe, kenderfésű, állat-vakaró fal 
Miért ez a tűpárna-fal s kinek 
Mi jutott, honnan jutott ennyi szegre s miből (?) 


Üresek a szegek: elzúgtak már agancsaink 
A kéményen keresztül 
A halotti maszk a csöveken át kiment 
A képek, tutajok mind elúsztak 
S a gobelin, eltávozott a gobelin 
Száraz sziget a szeg 
Nincs ráakasztva semmi óceán (.) 
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Ez itt lakás: itt vagyok s már nem csodálkozom 
Nem kérdezem a gazdát, hogy ki volt 
Honnan, miből, kiért, minek – nem kérdezem a 


gazdát 
Csak itt voltam és megkerestem magam (.) 


Mert mindent kibírtam 
Azt a Murillo-dinnyét, a rubensi nőt 
Csontváry romjait kibírtam 
A szélmalmot, a vacsorát 
Pápát, parasztot 
Kibírtam a virágokat 
Leprásokat 
Azt a temérdek rózsaszín, sárga, vörös, fehér 
Meg zöldes-fátyolos húst 
Sámson haját, angyalkák pelyheit 
Mennybe igyekvő lábakat 
Kibírtam, kibírtam 
Mégis itthagytak képeim (...) 


Ó, szeg, akartad ezt a képet 
Ó, kép, akartad a szeget 
Kívánt-e téged a halotti maszk 
Kellett a fal, hívott ölébe (?) 


Csak itt voltam és megkerestem magam (.) 


Kibírt a fal 
Kibírtam a falat (.) 
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353 


Az Ismeretlen Nőnek 
Ki ismeretlenül ölelt 
Szobor kell, mint katonának 
Háborúk után... 


354 


Tükör szekta 


Suhancok tükröt rejtenek 
A legváratlanabb lány elé 
Fényt ejtenek 
A legtöbb, ami leszek 
Halott 
Az engem felfogó fény 
Merre van 


Élek-e én a tükörben 


Avar-kastélyok tükrei 
Megrepednek 
Nem fogadtak senkit 
Már mióta 
Repedésükben régi képek 
Kripta nyílik 
Fehér huzat csap fogsorunkra 


És éjszaka a tükrök elbeszélik 
Ki tetszett meg a láthatók közül 
Aztán egészen 
Ködbe burkolóznak 
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Suhancok tükröt rejtenek 
A legváratlanabb lány elé 
Fényt ejtenek 


A legtöbb, ami leszek 
Halott 
Az engem felfogó fény 
Merre van 


A tükör választ ki engem 
Nincs máshoz fohásza 


355 


Barlanglakó 


Sík, tükör-árnyam 
Lapályos, alacsony árnyam 
Földszintes, vályogos árnyam 
Szikes bükkönyt se termő árnyam 
Imaszőnyeg az árnyam 
Alám boruló nyereg-árnyam 
Becsukott könyvem az árnyam 


Milliméter az árnyam kérge 
Árnyam a földnek kérge 
Árnyam kérge a föld lesz 


És a nap 
A nap csak olyan 
Nékem a nap csak olyan 
Mint, ha árnyas hintaszékben 
Ülnék az árnyas hintaszékben 
Ülnék s felettem csitrik 
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Állnának a csitrik 
Csevegnek, átdudorásznak 
Fejemen 
Fejem fölött 
Hajam sátra fölött 
Egyetlen árnyékom fölött 
Idegenül 
Cseveg a nap 


357 


(Néznek) 


Néznek 
Belém tekint az Eszme 
Testem az eszme földje 
Arcok ti égre tapsoló tenyerek 
Tenyerek – földbemártott arcok 
Néznek 
Nem én vagyok a Röntgenszemű Költő 
Általam az Egyéb szól 
S tenyerem nem mer 
Visszanézni 
Tapsolok 
S tenyerem nem mer égre nézni 
Néznek 
Néznek 
Reám-engem-belém 
Általam 
Néznek 
Bennem 
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361 


Eszem utcaköveit föltépem 
Földdé avatom 
Ne masírozzék senki sem ott 
Vessen, arasson! 


365 


Mint paraszt bármely krumplitövet 
Úgy nézték meg szerveimet 
Csak az anyám és a bába 
És csak a szerelem látta 
Megnézték az őrmesterek 
Szavuk nyála égbe fröccsent 
Isten keresd zsebkendődet! 


369 


Seben az ecet 
A részeg terror oly félelmetes 


370 


(Tézis) 


Gyanakvás, lebegő gyűlölet vagy 
Skolasztika – ész öngyötrő lustasága 
–     –     –     –     –     –     –     –     – 
Középkor Prokrusztész-ágya 
Kétlábú: test, szellem: Aszkézis, Skolasztika 
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375 


Az este a legszebb évszak. 
Öngyújtó-fénynél megvilágosult arc. 
Ismét sötét lesz. 
A sötét eligazít a fényben. 
Összerakom a sötétség arcát. 


376 
(Ott) 


A legtöbb évig halott leszek, meglásd. 
Ki méri ott a halál évezredét? 
Ki írja lent a halál történelmét? 
A legtöbb évig halott leszek, meglásd. 


381 
Mise három nyelven 


I 


Credo, quia ridiculus, 
Credo, credo hominem. 
Non credo, quia non est ridiculus. 
Non credo Dominum. 


II 


Bon appetit, Pantagruel, 
Bon appetit, Gargantua, 
Bon appetit, enfant français, 
Bon ... dernièr bizon! 
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III 


Sei nicht ein Igel 
Sei Eulenspiegel 
Sei Drang ohne Stürme 
Uralte Türme 


382 


(Az újra-élő állat) 


Próbáld rekonstruálni épületeimet, szobáimat, 
szellemem szobáit, a fej padláslyukát, a testi 


alagsort, a szerelmi pincét, 
kályhák kihalt ezüstjét, a tegnapi emeletet, a mai 
földszintet; próbáld rekonstruálni Bandit, Jakabot, 
Erzsit, Évát, Jucit és Magdalénát, próbáld 


rekonstruálni, 
barom, aki vagy, a füvet, mi alázatos futásod övezte, 
elég szép versenyen, Zalán nélkül, és pestisek elől 
Dekameronba bújtat, mint patkányt lyukba, – 


próbáld rekonstruálni 
elfolyt pénzeid, medreiket, könyveid fiókját, 


székeidet s a bútorok 
hatalmát, rekonstruálni angyalod, a hárompróbás 


kálomista 
istent, a fényképet a katonákról, konfirmándusokról, 


szerkesztőkről, 
káderiskoláról, egyetemi társakról az Úrban, 


próbáld rekonstruálni 
éljeneidet s a pfujjolást – a meccsen, azt is ahogy 


kattan a zár mögötted, 
próbáld idézni azt az ablakot, azt a kulcslyukat, 


melyen először 
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lestél szerelmet, hogy kulcslyukoddá bővüljön a 
föld, próbáld 


fölásni rétegeidet, legyen már lelkes ásatás a hit, 
remélj s reményed ajtajára írd ki: a bemenet 
tilos, legyen egy lelkes ásatás 


a hit 


Hintáz a föld, csuszamlik a tudat 
Végezzél lelkes ásatásokat 
Lelj létformát, luxus-fáraót 
És dór oszloppal verjük a diót 


próbáld rekonstruálni gyilkosságaid, tedd hozzá 
„ittas állapot”, 


rekonstruálni, rekonstruálni, rekonstruáló állatok, 
próbáld rekonstruálni, 


ami meg se történt, a meg nem evett körtét, ki nem 
fogott örökös 


halaid és levegőből való falaid, rekonstruáld azt az 
ős-esőt, melyhez 


esernyő többé nem kell és a lakomát is, ahol 
szalvétád szűz maradt, 


rekonstruáld magadban a hitet, anyánk ahogy 
kitett történelem-küszöbre 


s azé lettünk, aki először jött, rekonstruáld 
igazságaid, 


szabadságaid, rabságaid, s mondd azt: ha jut időtök, 
szeressetek engem, 


legalább titokban, rekonstruáld a logikád, 
grammatikád, pálinkád, 


poétikád, pszichológiád, töltöttkáposztád, 
félelmeidet, a térképtelen, 


határtalan iszonyt, tereknek ugró szívedet, 
rekonstruáld legalább 
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hét sebed, legalább harmincöt éved a 
hatvannyolcból, ha csak hatvannyolc 


éves még a század, mert ő már tudja, biztos százig 
él, rekonstruálni, 


restaurálni, legyen egy lelkes ásatás a hit s merd 
mondani: volt, 


van és lesz világ, míg alkotni nem szégyell az ember, 
és könyörögj 


a mindeneknek s hosszan: szeressetek, szeressetek, 
szeressetek, szabadidőben, 


legalább szabadidőben, legalább 


383 
Kóristen 
(Napló) 


„Isten nem ver bottal!” kacagott apám, valahány- 
szor a szomszéd lova lesántult, vagy meghalt a leg- 
szebbik leánya, mert reménykedett a büntetésben, 
fohászkodott a büntetéshez, a büntetés lábához bo- 
rult, hogy az büntessen, büntesse már, ki érdemes 
reá, csak büntessen már bármi képében, kígyó ké- 
pében, csak büntessen már, angyal képében, féreg, 
cipőfűző vagy fogpaszta képében, csak büntes- 
sen már, mert engedhetetlen nem büntetni a 
szomszédot, ki aljas, mert nincs Isten, ha nem 
büntet, mert büntetés által véleti és mutatja ma- 
gát. Büntetés által adja ki testét, szolgáltatja ki 
lelkét érzékeink havának. Apám, szegény apám dia- 
dallal nevetett, nevetésének habja – ez szakáll 
volt – állára csordult, vidámság habja, s szakálla 
kiterült az időben, alácsordult, mint szőnyeg, mely 
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folyik, elfolyik a szőnyeg a lábaink előtt, mielőtt 
ráléphetnénk, elfolyik a szőnyeg, és nem léphetsz 
abba a szőnyegbe, abba a folyóba, még egyszer, még 
egyetlenegyszer, mint azt a műveltek is írják. Alám 
terült a kacagás habja, a büntetésen érzett diadal, 
alám terült apám nevetése, mely álláról lecsordult, 
túlcsordult poharából alám terült e szőnyeg. A sző- 
nyeg habja, vidámság habja, a büntetésen érzett 
diadal, valami ittas diadal, a diadalszőnyeg habja 
alám terült. 
Kóristen, én nem vagyok a szomszéd, Kóristen, én 
nem vagyok az aljas... Ki akarja nékem a jót s a 
rosszat? 
Ki kívánja nékem így a sorsot? 
Atlasz földet bírt, zúdíthattál volna fogfájást reá, 
földet bírt, de én sem földet, sem fogfájást nem bír- 
hattam soha. 
Kóristen, miért választottál engem? 
Kóristen, a büntetés miért reám esett? Hát nyerni 
kell a büntetést? Kihúzni? Büntetésed – választás. 
Miért fordult felém? 
Jobban szeret tán engem, aki büntet? 
Jobban szeret engem, aki büntet. 
Engem kíván a Kóristen magának. Nem, mert sze- 
ret – illusztrálom egy isten képletét. 
Egy tételt talált ki s én vagyok az érve. 
Egyetlen érve én vagyok. 


A büntetés alám terült és fölém suhogott, mint 
szőnyeg. 
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384 


Fogalommagyarázat ritmusban 


Sz. D. barátomnak 


I 


„Az Ige kezdetben vala” – így szól reánk a Biblia. 
A Theoszból szóló Ige – az idea embernek-megnyi- 
latkozása. Az isteni idea nem az isteni tudás, mely 
egyszerre tudja tudni önmagát kívülről s minden 
mást belülről (is), mely a megnemvalósulót is tudja 
mint ilyent, mely a lehetségesnek lényegébe lát, ha 
nem az Ige Istennek szótagokra mondott ideája, szá- 
jon kiejtett ideája, parancsba csattant ideája, meg- 
üzent ideája, idomba idült ideája. Az Ige az (isteni) 
szellem, gondolatcsomó kijelentve, elénk-nyilatko- 
zottan. Az isteni idea, mely foghatatlan, képes bár- 
mely foghatót teremni. Úgy üt az idea az Igére, 
olyan hasonlításuk, mint a Zeusz feje, a felgomolygó 
szellem, ahogy Athénéhez hasonlít: a Zeusz fejében 
fölgomolygó, úszó idea megszülte Athénét, az Igét, 
amely kipattant s így – fegyverzetben s fegyver- 
testben érzékelhető. Az ércben a zengés benne van. 
Ez még a zengés-idea, zengés-ige akkor lesz, mi- 
dőn – fülünknek hallható. Az Isten ideája, a Theosz 
ideája: a teremtés állandó készenléte Benne, a te- 
remtés csak tőle függő lehetősége Benne. 
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II 


Ám ez a Theosz–Logosz, isteni szó, isteni értelem 
nem a líra nyelvében fogant meg, bennünket nem ez 
feszít. A költőt a szó – a „nyelvibb szó” feszíti, de 
kínja, mely keres, mégis az ideának áldoz. A költő 
sejti: minden szó megoldás, s az Ige mint szó (ha tagad 
is) – ősigenlés, ős-igen. A szó pőre léte igenli a mö- 
göttest. Az ige a nyelvalakú idea, nyelvre szabott rész 
az ideából, ám a lírában az Ige más: a készen kapott 
szó, az indító szó, a hamuba sült pogácsa szó, lelkün- 
ket útra föltarisznyáló szó, mely iránt a költő nosz- 
talgiázik, hogy miért nem ő szülhette egykor ezt a 
szót, és az is fáj, hogy elfeledte és az is fáj, ha nem 
feledte immár. Kettős kín ez mibennünk; új s új 
igét szülnénk örökkön s közben fáj, hogy az ősit el- 
feledjük, és az is fáj, hogy a régit nem mi ejtettük 
ki magunknak. Mert a készenkapottság fájdalma él 
mibennünk. A nyelvbe-öntött idea fájdalma. Aho- 
gyan – talán az írástudók szerint is –: Isten is 
érezhette, hogy Igéje kevesebb, kisebb s gyöngébb, 
mint mélyének ideája, s csak azért fogta Igébe, hogy 
másoknak is érthető legyen; ám ez az ön-csökkentés 
fájhatott neki; – így fáj bennünk a készenkapottság 
fájdalma is örökkön. 


III 


És Te, barátom, azt is tudod, hogy a „beengedés” fáj- 
dalmas valóság: midőn vérkörünkbe mást vezetnek 
éppen, midőn líránk énjébe ezt-azt még átömleszt a 
lét, ilyenkor a „beengedés” fájdalmát megéled, mely 
hasonlatos bármely kiűzetéshez. Fáj annak, aki kiűz, 
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fáj annak, akit kiűznek s aki beenged – felsajog s 
a beengedett is felfáj. Fáj a képnek, hogy kiszorult 
s amely beömlött – szenved. És Te szenvedő képeid 
szenvedésétől fölsírsz. 


IV 


„Boldog leszek én és Még Valaki”, „csak én voltam 
jó benne” – a világban – „és Még Valaki”. Jól 
mondod, nagyon jól és sejted Te, hogy nincs költői 
igazságszolgáltatás, a líra karjából kihullt az Ítélet; 
csak költői felmentés, költői megbocsátás van Te- 
benned és Mibennünk. 


V 


„Az Igét elfeledtem...” „... és nincs többé bocsá- 
nat.” 
Szerencséd, hogy Igének szólítottál... – szól Néked 
az Ige. Szerencséd, hogy Igének szólítottad, szeren- 
cséd, hogy öreganyádnak szólítottad, szerencséd, 
hogy szóltál, fogalmaztál, szép tudatod darabjait ki- 
írtad, szerencséd, hogy körülírtad a bűnt s a meg- 
bocsátást; – szerencsénk, hogy körülírjuk, s ha nem 
leljük pontos helyét, mondatokkal bekerítjük ma- 
gunknak az egyik megbocsátást. 


385 


Halál volt előbb – a halál okozta a memóriát 
Nem tapostuk ki cipőnket, a halált 
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A tyúkszem helye nincs a koporsón 
Hol késnek a karcsúsított 
Koporsók? 


Még nem szoktuk meg, hogy halunk 


Mikor szokjuk meg: születünk 


Mikor szokunk össze 
Önmagunk gondolatával, szagunkkal 
És színünkkel? 


386 


Asszony, próbáld összeszorítani combod 
Ha szétvetni akarja 
Félig-tiéd 
Félig-idegen 
Szent Kölyköd 
Meglátod, nem sikerülhet 


Befogadtad, most visszakéri 
A Kijárat Jogát 


388 


A történelem – emlékezetből ennyi 
Álmomban 
Egyszer szeretkeztem 
Valami híres filmcsillaggal 
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389 


(Holdudvarlás, Űrudvarlás) 


Első tétel: 
Ebben-abban, egészségben, 
betegségben, mindenségben, 
semmi-senki-semmiségben, 
nyugalomban, történésben – 
úgyis halnak. 
Miért ne halnának 
épp ott: az Űrben? 


Második tétel: 
Mire való a hold nekünk? 
Az emberiség önbizalmát óvja. 
Szűk a föld, túlontúl-elemi. 


Ellentétel: 
Csak ne szabadítsa reánk 
A Visszhangot, a Kivégző Birodalmat. 
A régi eszme: az „élettér” ellen szegezz 
„metafizikai” létteret. 


Harmadik tétel: 
Hátha haszna is lesz 
a „holdudvarlásnak”. 
Megoldja a „demográfiai csomót” ... 
A hiányos flórát-faunát, 
ásványt, élelmet, történelmet. 


Ellentétel: 
Ha meg is oldja, de kiderülhet: 
emberhez hasonló lény nincs 
más galaktikákban. Mi lesz? 
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Akkor: 
egyedül leszünk, kizárólag önmagunkkal 
s megöltük a reményt. 
Ráadásul felbolygattuk a tért 
s az anyag idejét. 


Negyedik tétel: 
Ha kiderül, hogy az ember e-földi, 
jut ideje önmagára nézni, már 
nem izgatják a nemlétező lények. 


Ellentétel: 
Ám isten léte is megvalósul így, 
mert kiderül: e föld – 
isteni kiváltság. 


Ötödik tétel: 
E földet már koponyánkká tettük. 
Gömbben gondolkodunk. 
Gondolataink önmagukbatérők, 
görbék és reménytelenek. 


Ellentétel: 
Visszaad-e a hold minket a földnek? 
Mi haszna lesz? Altalaj? Étel? 
Kutattok fönt s lent közben – halnak. 


Hatodik tétel: 
Megismerésed vágyán nincs hatalmad. 


Utolsó tétel s ellentétel: 
Még nem tudom: mi van? 
De sejthetem: mi lesz? 
A Tudás uralmat ad. 
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Máson. 
A Sejtelem – visszaad. 
Magamnak. 


(1969. július 19.) 


390 


Ma egy barátom ezt mondotta nékem 
„Ha netán kiosztanák 
A metafizikai Nobel-díjat is 
Biztosan te kapnád” 
–     –     –     –     –     –     –     –     – 


392 


Szultán 


Nincs kedvem hazamenni 
Nem várnak gondolataim 
Vetett ággyal 
Nem mossák ki a zoknim 
Gondolataim 
Nem bújnak ágyba vélem 


Refrénbe bújt a kényszerképzetem 
Kellek neki – nem büntet – hiányol 
Áll a Szultán üres háremében 
Szólítgatja az ágyakat 
Az első ágyhoz így szól 
Fatimé 
A másodikhoz 
Hűvölő 
A harmadikhoz 
Ölenadzs 
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A negyedikhez 
Illatbül 
És 
Undzsár 
És 
Feredzsé 
És 
Allila 
És 
Büzöé 
És 
Falafa 
És 
Adahű 
És 
Küdul 
És 
Khebelöl 
És 
Ah 
És 
Aha 
És 
Illenő 
És 
Fölfaló 
És 
Faraél 
És 
Ullálom 
És 
Üldöngöl 
És 
Furvámé 
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És 
Szólejmán 
És 
Leida 
És 
Ühümé 
És 
Allahé 


Áll a Szultán 
Üres háremében 
Szólítgatja az ágyakat 


Gondolataim 
Valamikor 
Kitakaróztak 
Gondolataim 
Meghűltek 
Ittak herbateát 
Gondolataim 
Valamikor 
Fán csüngtek 
Gondolataim 
Valamikor 


Az ész járt 
Két lábon 
Himbálva 
Sántált 
Cipője volt de mezítláb is élt 
Termett szürkén 
Zölden tenyészett 
Járt riszálva rengőn 
Járása volt igen 
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Kissé hajlott lovas lába volt 
Járása volt az észnek ó igen 


Áll a Szultán 
Üres háremében 
Szólítgatja az ágyakat 
Csókolgatja az ágyait 
Kebelben hűlt ágyasait 
Sír a Szultán 


Nincs kedvem hazamenni 
Nem várnak gondolataim 
Utcán állok és kérdezek 
Mit keresek én ha nem a rög eszét 
Mit keresek egyáltalán 
Ha nem az értelmet 
A földben? 


 
 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Tű Foka 


43 


Szó nyomán 


Ez is pisis, az is pisis – 
utoljára egy se pisis. 


(Folklór) 


Tudom, a szó választ ki minket: akkor láttam, ami- 
kor ezer szót egymás mellé tudtam, de közöttük csak 
egy volt, amelyben hittem. Hittem: általam hiszek 
benne, pedig: hitemet ő akarta, ő választott ki, hogy 
megimádjam őt. 
Leírjuk az ezer szavakat, járunk a szó nyomán szisz- 
lető orral – vizslák –, s ha látjuk messze, űzzük, 
egyre űzzük, ezer szó mérföldjét tesszük-futjuk 
egyetlen kis meleg állatért. 
És azután az ezret válogatjuk, mert megszánjuk az 
üldözés izgalmát, sajnáljuk, hogy ezer szavunk 
mind-mind elsüllyedjen. S az ezerből valami né- 
hánynak, melyen már érzik a megűzött szó szaga 
– maradásra megkegyelmezünk. 
És már nem hajtom tovább a verset a lendületnél. 
Ahol a vers magától megáll, ott befejezem: ha be- 
fejezetlen is, ha függőben marad is, egészebb így, 
mintha indulaton és lendületen kívüli formába te- 
relném a kerek befejezésért. Így lesz a töredékes- 
líra, melynek egésze – egész képet ad. S aztán eb- 
ben az egyhangú fűtengerben felpiroslik egy-egy 
szamóca, egy-egy kék vagy lila virág, amely kerek, 
amelynek szára van, kelyhe, szirmai, színe és illata. 
Ők a fű, a füvek meglepetései, amelyeket az egy- 
színű fűtengert járó vándornak nyújtanak – kár- 
pótlásul. 
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1 


Bizonyos megvilágításban 
Voltam – isten 
Rangrejtve – idő 
Elhullt a hárs 
A levelek, uram, a levelek 


Így lettem seprűző 
Bizonyos megvilágításban 
Az ősz adta a legtöbb 
Hatalmat. 


4 


Akiben a fájdalom erősebb a szabadságnál 
Okos, mert van oka 
És érzi az okát 
De önműködő állat is 
Akiben a fájdalom erősebb a 
Szabadságnál. 


5 


Képleteimbe belenősz majd lassan 
Belesoványodsz képzeletembe 
Belehízol esztétikámba 
Ó lény. 
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6 


Istent párbajra, 
8.30-ra – menetrend szerint – 
kihívta a Vasúttársaság. 
Bár Isten késett, 
végig azt vallotta: 
kezdettől fogva ott volt. 


8 


A líra a jövő közérzete, mondom 
Párbajra hív a kávé 
A líra a jövő közérzete, mondom 


9 


A körte hitetlenül aláhull 
A kertben méhek füstje száll 
Eső szála is fölragyog 
Borda-hálón 
Pók-szív kapaszkodik 
Kéménybe hull a szándék 
Vonalzott ég – beíratlan irkám 
Minden fehér terek, meszelt falak magánya 
De jó, hogy fölfedeztelek. 


11 


Légyfogón ketten 
Átkozott sáv, a térbe lóg 
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Fejünk tapad, ragad a potrohunk 
Mállik torunk, halódunk gyönge szárnnyal 
Ó, Eötvös-inga 


12 


Hanyatt fekszem 
Artista nő fogával tart egy férfit 
Ég, ne ejts a földre 


13 


Füvekkel szembenézek 
Két célzás között 
Hasmánt fekszem 
Én katona 
Halálomat így 
Szokni igyekszem 


14 


Énmagamat én meg hagyom halni 
És szabotázs és bojkott 
Minden – énmagam ellen 
Állok hitetlenül állok 
Valami síkon 
De a villámok késlekednek 
S ha nincsenek – beosztalak 
Enyészet 
Gyűrűzzék csak 
Tavon a halálom 
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15 
(Záróra) 
Lábbal föl-föl a székek, 
– S ülnek, ha vannak alant –, 
Alantjukkal az égnek 
Nyomnak a latba a vének, 
Kiket halat a hant. 


Itt álluk alá veszik az abroszt, 
Foltos a vászon-hegedű, 
Sepergetnek a cipőm körül, 
Elmegyek, hogy ki ne dobjanak. 


18 


Gyűrűmet megfordítom 
Szívemet elordítom 
Arcomat lefordítom 


Fordítsátok le arcomat 
Föld, felé – más nyelvekre 


19 


Madár dicséri fészkét 
Madarat dicsér fészek 
Madár nyögi a fészkét 
Madarat nyög a fészek 
Fészek nyög madár dicsér 
Madár dicsér madár nyög. 
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20 


Elvirágzott operettcipő 
Ég a lábujjad benne 
Máglyán 
A Séta 


21 


Milyen szagom van, isten, milyen 
szagom, 
himnusz-szagom, vagy ballada- 
szagom? 


23 


(Sanzon) 


Piszkos egy szomorúság. 
„Ugye jobb nőid voltak életedben?” 
Piszkos egy szomorúság. 
„Bizony jobb nőim voltak életemben.” 
Piszkos egy szomorúság. 
„De igazán, jobb nőid voltak életedben?” 
Piszkos egy szomorúság. 
„Volt egy olyan nőm, kilenc nyelven beszélt, 
A tizedikre magam tanítottam, 
S ahogy megtanulta, hopp, el is röpült.” 
Piszkos egy szomorúság. 
„Mondd, hogy jobb nőid voltak életedben.” 
Piszkos egy szomorúság. 
„Bizony jobb nőim voltak életemben.” 
A „piszkos” elröppent, 
Maradt a „szomorúság”. 
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25 


(Tréfa) 


Pegazusoddal soha ki ne babrálj. 
Nincsen jobb 
A Halhatatlan Zabnál. 


27 


Elguruló pénz után tekintek 
Már indulok 
Nem-létezésed illata iránt 


28 


Lassan mögém áll enni 
Minden őserdők vadja 
Valami munkál bőszen 
Szürke mezőim szántván 
Minden idomba zárva 
Fogam a síkra koccan 
Ujját nyújtja a testem... 


29 


Ó féltem ismételni 
Így nedvedzett ki bennem 
Minden létrehozásom 
Őszült űrben a humusz 
Zsenge bűnömtől hízik. 
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32 


Hagyj engem nyugodni 
Diktáló istenem 
Sancta Varietas! 
Fogyó fehérségem 
Hőmérsékletében 
Virágszál a hónom alatt 
Hagyj engem nyugodni 
Diktáló istenem 
Sancta Varietas! 


33 


Olyan szomorú, amikor 
meg kell szabadítani 
téged. 
Amidőn tudva-tudón 
kezdeted kitakarja a véget. 
Olyan szomorú, amikor 
meg kell szabadítani 
téged. 


34 


Egyetlen erőm: menekülni tudásom! 
Magányos gyöngém: visszatérni tudok! 
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35 


Öszvér a költő 
Szülték, de nem szül 
Se szomorút 
Se boldogabbat. 


36 


Győz, kit követni nem lehet 
se nyom szerint 
se szó szerint 
se szín, se hús 
se szám szerint 
Győz, kit követni nem lehet 
a győztes, aki árnytalan 
mert mindig jönnek valakik 
s mint szuka-macska vagy kan-eb 
kiönt a térbe hang-gyűszűt 
az árnyad farka felnyüszít 
ráléptek árnyaidra 


38 


Akik temetnek – feketék 
De a halott – fehér 
Ős-jel: aki megmarad 
Sötétebbet ér. 
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46 


(Nőstény-Szép) 


ha szoknyád is 
zászlószínű lenne, 
meg mindened 
zászlószínű lenne, 
az lenne 
teljes kéjem... 


47 


(Hím-Szép) 


Ha mindenem zászlórúd lenne 
meg mindenem oszlop-csarnok 
lenne 
dór-jón-és korinthoszi főkkel 
az lenne 
teljes kéjem... 
–     –     –     –     –     –     – 
Nő kellene 
Akivel átéled 
a háromneműséget. 


49 


Derű – kiszámított hatalmam 
megengedi 
a hullák nélküli 
győzelem közérzetét 
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52 


Ugye megszoktátok volna? 
Ugye megszoktátok volna, 
hogy meghaljak, 
ugye megszoktátok volna, 
hogy meg se szülessek, 
ugye megszoktátok volna 
halálomat – 
koszorúitokkal?! 


53 


Gyermekre bíztak 
eleitől fogva 
Mint vak, mögötte 
megyek zokogva 
„Átviszed a bácsit 
a túlsó oldalra 
A túlsó oldalra 
viszed át a bácsit” 


54 


Kicsi, öreg anyák topognak méltó, nagy fiaik 
körében 


Aszalt gyümölcs pattant a pengő ágra 
S csak topognak, mi van, mi lesz, mivé is 


angyalodtam 
S remegnek, remegnek világgá remegnek 
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58 


(Álom-ítélet) 


Álmodtam, hogy ítélkeznem kell már 
Leborultak a gombák 
A szamóca a bokámig sikoltott 
A sás a térdemig 
Minden élni akart körülöttem 
Este lett és féltem a földben 
(Sötétebb az éjjel a földben!) 
Nyirkos kezeim gyökeret tapogattak 
Hajam szála átszelt egy gilisztát 
–     –     –     –     –     –     –     –     – 
S ítélet nélkül mind megettek 
Bocsánatos mosolyukkal 
Kegyelmetes alázattal 
Sajnálatos főhajtással 
Nem ítélve, nem büntetve, nem szent dühvel 
Csak megettek. 


60 


Madonnákat nézek 
Fekete albumokban 
Fekete madonnáknak 
Királyi húsa robban. 


61 


A Nyúl haladt 
Gerinc-koordinátán 
Nem volt se Se, sem Semmi 
Csak fóbiás a Sátán. 
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62 


Lassan elnyűtt középkor 
Idő-vért véd a vádtól 
Ne álmodj szép paráznát 
Inkább búcsúzz anyádtól. 


66 


Unalmaim nem kérnek enni 
Unalmaim nem vágynak 
Külföldre menni 
Unalmaim 
Kénytelenek... 


68 


Közönyeim lassacskán ellegelnek 
Itt-ott, ahol van pasztell-zöld szabad fű 
Közönyeim ráncában homokszemcse 
És nem tudom, hogy melyik Szaharából 


72 


Semmit csak Nyelvet 
Nevet a dolgaimnak 
Nem akarnék már semmit 
Nevet a dolgaimnak 


Nevén nevezni kölyköt 
Kutyát, fabatkát, istent 
Nevedre hallgass, ördög 
Itt bent. 
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75 


Mondta-e valaki, hogy X. meghalt 
Vagy csak úgy tűnt nekem 
Mondta-e valaki, hogy most születnek 
Vagy csak úgy tűnt nekem 
Mondott-e valaki valamit egyáltalán 
Vagy csak úgy tűnt nekem? 


76 


Erős váram nékem a minden –     – 
S ha nem tudnám, hogy ma is ölnek, 
Elmehetnék lassan ökörnek. 


78 


Volt énekre domború mellem – ó, Homérosz 
Volt két karom, két gyökér-lábam – ó, Héraklész 
Volt koponyám, gyönyörű koponyám – ó, 


Szókratész 


Csak fogaimat nem látta senki 
Csak villogó fogsoromat 
Mígnem ragyogva kicsattant 
Az antik éj állkapcsai közül – 
Arisztophanész! 
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81 


A Taigetoszról, a Taigetoszról 
naponta dobtál csecsemőt, 
s most sírsz, most hűlten motyogod: 
„ép volt, erős...” 


84 


Falazzatok fantáziába 
Túlozzatok – szeressetek 


85 


Hálóhoz nő a pók is 
Koldulok 
Logika lépcsőfokán 


89 


(Új-Genézis) 


A férfi túlozni akart 
Napot dobott az égre 
A nő is túlozni akart 
Kerekre szabta végre 


A férfi azt hitte 
Forog 
A nő tudta, hogy 
Csak kerek 
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A férfi hitte 
Ami gömb 
Gurul, mint gyöngy 


Göröngy 
Mert sarka nincs 
Cöveke nincs 
Kifeszíthetetlen 


A hasa olyan gömbölyű 
A nő tudta 
Lesz gyermeke 
A férfi tudta 
„Tőle-e?” 


A férfi túlozni akart 
Nemzett fiút 
A nő is túlozni akart 
Szült dalt 


Ezért istennek nincs neme. 


90 


Van akitől 
egy mondatot 
van akitől 
földet 
könyvtárnyi földet 
várhatok... 
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91 


Nincs bennem táj – semmilyen táj 
se fenyők, se vizek, se tölgy se zizeg 
beszéd kanyarján zurran föl az autó 
benépesít a 
Tájtalanság... 


92 


Fogalom csöndje: sütkérezik a Pont 
Hajszál hull az időbe 
Valaki finnyásan tolja félre a tányért 
Lyukad a fog: levegőt fog 
Ennyi lég nem elég a madárnak 
Fogalom csöndje vesz körül 
Csörtet az Ítélet-bölény 
Les rá a Következtetés... 


93 


(Poétikai tanulmány) 


Ki ez a rím nekem? 
Házam, hazám, szülőm vagy gyermekem? 
Ki ez a rím nekem? 
Idegen. 
Poros – messziről jött. 
Barangoló lötty. 
Vándor-tök, 
ezerszer kivájt gömbölyűségű: 
göngyölték szájba, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Tű Foka 


60 


s vitték száraz lábbal 
tengereken átal... 
Mindegy, ki szülte: Jáhve, Jehova... 
Úgyis megkérdem: honnan és hova? 
Ki tudja 
kinek a nyelve 
emeli elvre, 
mint nyers rúd követ, egyebet, 
vagy köpi porba 
tabuid sorban 
fogakkal együtt – 
rímedet? 
Ki ez a rím nekem? 
Talán csak páva. 
Cicoma. 
S a dísz alatt – iszonya. 
Ki ez a szó, ki ez a rím? 
Megszült, fiadzott, ellett? 
Szülőm volt s végül gyermekem lett? 
Vagy fordítva tán: 
tékozló fiamból – 
fösvény ősapám? 
Ki nekem? 
Hidegen 
rímelem, 
mímelem 
a rokont. 
(Búsulsz, hogy szűz szók nem maradtak. 
Dolgod néked szűz szóval nem volt. 
Hogy minden igen és nem 
és és és kert és régen 
szájpadlás egében, 
igés mindenségben 
hamva után sír... 
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Hogy néked krajcáros lotyó, 
rosta-ribanc jutott csak, 
kezektől megkopott csap, 
mindenkiért imádkozó pap, 
fűvel-fával egyként kegyes nap...) 


95 


Úgy könyörgök nyugalomért 
Hogy nem kérek semmi babért 
Akik bensőmben egyre rázzák 
Festett fogalmam gyönge rácsát 
Kik fogják sejtésem kilincsét 
S sziszegve mennek a bilincsért 
Azokba fűzöm a fohászom 
Hátha imádón megjuházom 


Úgy könyörgök nyugalomért 
Mint a rendes italomért 
Mint ki elé a hallgatag 
Homok borul, a sivatag 


Hallgatag Hím udvarolgat 
A Nagy Nőstény Nyugalomnak 
Úgy könyörgök nyugalomért 


96 


ó az anyám született isten 
szemérmes kis kakadu-lány 
szeretném ha titokban frissen 
álomban terülne rám 
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de félek mindent megmagyaráznak 
könyörgök nyugalomért 
ezért-azért 


ó az apám született ördög 
szemérmetlen kakadu-kan 
nékem légyen mondva a köldök 
s minden lány velem rohan 


de félek mindent megmagyaráznak 
könyörgök nyugalomért 
ezért-azért 


97 


Csiklandós minden, ha te úgy akarod, 
Tragikus kutya, te eltakarodj. 
Már sistereg a fohászok kanóca, 
S robbanni fog az ámen. 


98 


(Teljes megbocsátás) 
Alkalmi rigmus 


Azok a nők se voltak rosszak 
Akik szelíden megbotoztak 
Vagy mosolyukkal megmotoztak 
Meg tárva-nyitva is oroztak 
Azok a nők se voltak rosszak 
Kik borzadásig mind boroztak 
És sok oktalan bajt okoztak 
Kik rangot tépve is fokoztak 
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Azok a nők se voltak rosszak 
Kik összeadtak s megszoroztak 
És dunyha-hadnagynak soroztak 
Vagy csomót oldva is bogoztak 
Azok a nők se voltak rosszak 
Kik hinni-kéne-hazudoztak 
És mindig vittek, sose hoztak 
Akik csak l’art pour l’art pofoztak 
Azok a nők se voltak rosszak 
Akik sikolyba-olvadoztak 
Vagy hőn szeretve – unatkoztak 
És paplan alatt imádkoztak 
S azok a nők se voltak rosszak 
Kik tőled független 
Virágoztak..... 


99 


És akkor lassan 
Egy istent kiástam 
Ásóval és lapáttal 
Három méter mély gödörből 
Első istenemet kiástam 
Levertem róla a sarat 
Meg kifújtam az orrát 
Ültettem az apró edényre 
Hadd nyögje ott a sorsát 
Isten pesztrája lettem lassan 
S keresgélni kezdtem – magasban 
Felnyúltam érte, mint egy légyért 
Elkaptam – zümmögött 
Isten? Nem isten? A lélek érte fönt járt 
Az ész csak hümmögött 
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Ha fönthagyom – repülni fog 
Ki – sohase tapintom 
Ha lerántom – hiányzik fönt 
Nem lehet többé titkon 
Kellene egy isten föntre 
Kellene egy lentre 
Pesztrálnám a két kis istent 
Tente, isten, tente 


102 


Szabadságom, 
nyújts nyelveden 
egy áment. 


103 


Átörököljük a módot, a kínok 
temérdek változatát, 
tenger Anonymus tesz különbet, 
mint nevekhez hurkolt haditettek, 
átörököljük a módot, a büntetés, 
az „ahogyan” cseleit, – 
ó, büntetni – de könnyű tudás, 
kötelet sose látott tenyerünkben 
ott az ügyesség a hurokra, – 
s minden istentől 
távol is – 
mi magunk kitaláljuk a kínt. 
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104 


(Parlando molto) 


VIII 


Nekem most be kell osztanom 
Nekem itt be kell osztanom 
Az emberiséget 
Nem ihatom le magam Leonardo borából 
Luther asztalánál nem 
Ehetem magam rogyásig 
Pláton lakomáján tarisznyába 
Gyűjtöm a morzsát 
Be kell osztanom az emberiséget 
Tartalékolni a csodát 
Minden napra csak egy csodát 
Semmit sem herdálhatok 
A végső percig juss 
Emberiség 


IX 


A cigányasszony anyámnak megjósolta 
Kötélen szárad el a fia 
Aszalt szilváért jósolta a halált 
Anyám seprűvel kergette – hova (?) 
Az a fekete arc, az a fekete arc 
Lángolt rajta 
Az igazmondás rémülete... 
–     –     –     –     –     –     –     –     – 
Lelkedből sorsaidat 
Milyen messzire űzheted (?) 
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XVI 


Szorongunk Gyufafejek – dobozban 
Mert jönnek majd elgyújtani 
Mert Gyufafej vagy, ne is tagadd 
Valami vaskos bőrszivart 
Valami szutykos nagy pipát 
Gyújtasz majd meg 
S ha ellobbansz 
Lesz-e erőd 
Hogy ennyit súgj 
Főnix. 


XVII 


Emlékszel? 
Puskáztál a padban 
tediákságodban, 
puskáztál a padban. 
Körmödre írtad 
az évszámokat, 
a históriát. 
Elfért a körmödön 
Periklész hatalma, 
a kis Napóleon, 
Hannibál kapuja, 
megfértek egymás mellett, 
elfértek körmödön. 


Ha majd jön Inkvizítor tanár úr, 
hogy körömvizsgát tartson, 
„piszkos” – azt fogja mondani. 
Te pedig dugd zsebre a kezed, 
vidd, vidd, lopva cipeld, 
ami a körmödre fért... 
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XXIV 


Ti guggolók – szomorú szarók 
ti szomorú agyag-kancsók 
valami polcon 
valami történelemelőtti polcon 


Szomorú agyag-kancsók 
kilyukadtak lent-lent 
s most folyik-ömlik belőlük a víz... 


XXVII 


Kevés kenyerünkből 
Kevés kenyerünk beléből 
Gyúrtuk a sakk-figurákat 
A játék kenyér 
Nemcsak kenyérrel élünk 
A játék isten kenyere 


A játék isten kenyere mibennünk. 


XXVIII 


A költészetre figyelmeztet minden 
A szabadságra figyelmeztet minden 
Fényre figyelmeztet a homályunk 
Pokróc alatt 
Csudás palota épül..... 
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XXIX 


Forró nyári mezőn 
Forró nyári mezőn 
Messzi van, messzi van 
Messzi van a Korsó 
És pincér húz el, csudás Pincér-Madár 
Pincér-Madár suhan el fölöttünk 
Híg levegőben 
Fehér kabátja meglegyint 
És a bokron 
Sörhab-ökörnyál leng már..... 


XXX 


Csizmák magánya vesz körül 
Csizmák levetett csendélete 
Csizmák magánya 
Torkodra fonódik a kapca..... 


XXXI 


Ó, hogy alusztok emberek 
hasábfák, kövek, múzeumban 
Levetett érmek a párnán 
Ó, hogy alusztok 
mint fehérjében a sárga 
kiflik, fonottkalácsok 
mint a bogáncs, az árvalányhaj 
odú a fában, mint gödör 
alusztok, mint a sivatag 
szárítani kitett halak 
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vén dróton dohánylevelek 
mint cérnára-fűzött fogak 
állkapocsban a fogak 
fésűben a sok fogak 
mint boronában a fogak 
véletek most isten 
nem harap 
undok poharában 
szunnyadtok ó, fogak 
ó, hogy alusztok emberek 
isteni fogai, emberek 
olykor motyogtok, csikorogtok 
egymás mellett ó, hogy alusztok 
ó, hogy alusztok emberek 
egymás mellett 
ki-ki magában..... 


105 


(A Szó gyomrában) 


A túlkönnyű végtelenből tojásba bújtam vissza. 
Kékes lebegés helyett újra acélfalon kopácsol 
Csőrös hitem, pelyhedző alkalmaim 
Szaporák. 
– Tessék – szólnak kintről kopogásaimra 
Ők nem tudják, hogy nem azért kopogok 
Mintha ki akarnék lépni vagy be hozzájuk 
Hanem, mert a Szó gyomrában élek örökkön 
Ahonnan szabadulni nem lehet soha 
Elszántam magam a kín örökségére 
Berendezkedtem millió születésre, ugyanannyi 


halálra 
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S akik azt mondják „tessék”, nem tudják, hogy 
hiába mondják 


Mert kint lennem kevés már s itt bent szorít a 
szükség 


Akik azt mondják, „tessék”, nem tudják, hogy hiába 
mondják 


Nyújthatnak csákányt, fúrót, bármi kalapácsot 
Én kifelé kopogok s befelé haladok 
A Szó gyomrában – millió gyomor van 
Mind beljebb hatolok a gyomrok gyomrán átal 
Ti pedig kint halljátok csak kopogásaim 
És bólogatva mondjátok, hogy tessék. 


106 


(Az Unalom Elemei) 


Jött valami lassú permet kávé nő hitvita virágárus 
számlák 


Barlangban ültem falán az Unalom Elemei 
Fejek törzsek bölények végtagok 
Valami fény is ásított a nagy sötétben 
Barlangban ültem falán az Unalom Elemei 
Jött valami lassú permet kávé nő hitvita virágárus 


számlák... 


108 


(Fénykép) 


Függök szemeitek falán 
Szeggel verve s csikorgok 
Kinek szemébe is kerültem 
Mért láthattok ti engem 
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Miért láthattok engem 
Büntetlen fizetetlen 
Függök szemeitek falán 
Miért láthattok engem 


109 


Mártsd meg semmiben átkaid 
Így legyen nyugalmad 
Gyermek-rajzot tégy a zsebedbe 
Kereszteld meg átkaidat 


Adj nevet átkaidnak 
Levelet írhass nékik 
S szólíthasd este lefeküdni őket 


115 


(Magány zsebében) 


Itt vagyok már önmagam zsebében 
Fejemen ujjak kotorásznak 
És ház vagyok és lakhatatlan lélek... 


116 


(Aquinói megkísértése) 


Te születés – örök megkísértés 
Áldott méhből előrohansz a hanggal 
Mint Szent Tamás az izzó széndarabbal... 
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(A tíz parancsolatból) 


Nyújts nyelveden virágot s ördögöt 
Mélyítsd agyad felé a köldököd 
Ne vígy bárkádba Noé nőszemélyt 
Minden latorhoz két Krisztus legyen 
Minden két szajha kap most egy szeszélyt 
Minden aggszűz két akaratot –     –     – 
Szent Ignác a priccsen 
Jézus szíve csücskét 
Rágja. 


119 


(Dante) 


Nem hisz az Isten bennem. Poklot jártam. 
Igaz, csak gondolatban. 
Nem hisz az isten bennem. 
Talán csak gondolatban. 
Macskaszemű, zártajkú füvét 
alám borítja: kémek! 
Furcsa, olasz arcomból serken 
Minden, ami Őtőle fázik. 
Ó, borostás Itália! 
Nem hisz az isten bennem. 
Mért láttam poklot álmaimban? 
Vétek, már ez is vétek. 
Elég egy álom a kereszthez. 
Nem hisz az isten bennem. 
Láttam, amit nem láttam soha. 
A Poklot. A Kivetettet. 
És megkérdeztem: ilyet is teremtett? 
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De – elképzelni: vétek. 
A képzelés az istené. 
Tapasztalás – az a tiétek! 
Szorongok most a kedvesem 
germán haján, latin-húsában, 
tercináim tövébe dűlve, 
északra-fázón. 
Menj kedvesem! 
Távozz hitemből. 
Kettő a kulcsod! 
Bokádon fül nő! 
Szemérmed szól is. 
Kém a te kéjed. 
Nem hisz az isten bennem. 
Menj kedvesem! 
Elárulsz lassan! 
Nő: isten kémje! 
Távozz hitemből. 
Édes olasz nyelv! 
Nem vagy te mennyei latin, 
de jobban csigáz a kín, 
amit szerelmes ád, 
mint a szükséges ágy. 
Majd azt írjátok, isteni 
a művem és az istené. 
Isten is hisz majd bennem. 
Álmot adna jognak s hiába, 
ha kedvesem germán hajába, 
latin-húsába rög harap... 
Ó, engem, isten, learattál, 
de nincs hombárod, hogy begyűjts. 
Adtad volna a képzelés jogát! 
Neked már költőd – 
nekem meg istenem nincs. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Tű Foka 


74 


120 


(Szervétusz a máglyán) 


Miért kell elégnem? 
Mert egy-istenem honát-szívét 
Már megkerestem? 
S túl kicsi a vérkör, 
amit felfedeztem? 
Mért kell elégnem? 
Nem tudhatom, de kell. 
(Isten, isten, mért vagy ily gyönge 
ebben a máglyás pillanatban?) 


Közelegj, láng, 
lehetsz falánk, 
mutass utat, halál, 
mutass – önmagamhoz! 
Halj meg velem, hitem. 
Halj, hogy mindenki más 
fáradozzék, 
s ne kapja máglya-tálcán 
az Egy-Istent, 
a sóvár Feltámadást. 


122 


(Minden jegyében) 


Szűz, Ikrek, Vízöntő 
Bika, Oroszlán, Skorpió 
Minden jegyében 
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Minden jegyében 
Megszületsz 
Minden jegyében 
Persze halsz 
S ha ez sem –   –   – 
Találj valami állatot 
Találj sziámi ikreket 
A két fül, orrlyuk, a szemek 
S szüless meg Rendületlen. 


123 


Kakas voltam 
Kukorékoltam 
A Kés előtt 
A Kés színe előtt 


A golyót idegessé tette a sikoly 


Adj a korbácsnak kávét 
És a kötélnek adj rumot 


Tedd idegessé az ölőt 
Tedd idegessé az ölőt 


A golyót idegessé tette a sikoly 


Kakas voltam 
Kukorékoltam 
A Kés előtt 
A Kés színe előtt 


Tedd idegessé az ölőt! 
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125 


(Frontátvonulás) 


Minden nyakamba jön 
A glóriám 
„Maga hányas dicsfényt hord?” 
Felhő nap nyakamba hull 
Időm e jómadár 
Pedig még Atlasz sem vagyok 


Nyakamra támad 
A birkózó 
Első tenyér – a köd 


126 


(Rapszódia) 


füvek szájában 
giliszta-furulya 
százlábú szaxofon 
féreg-fuvola 
gubó-duda 
csiga-biga-kürt 
füvek kezében 
szarvasbogár-cselló 
hernyócsíkos zongora 
kati-bogár-rumbatök 
sündisznó-cimbalom 
kotta: levelibéka 
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egek markában 
diridongó-gordon 
lepkeszárny-cintányér 
 


az én számon meg a 
főttkukorica 
a szájmuzsika 
 


röppen a fecske-hegedű 
állad ereszére 
becammog a medve-bőgő 
barlang-zenekarba 
 


túléljük a 
teremtést 


127 


A formák találkoznak 
mikor titok többé nem lesz 
az emelkedő korbács árnya 
barlangom falán 
annyi, mintha lesújtott volna rám –   – 
mert félelmemnek nincsen árnya 
maga is lélek 
mert árnyamnak nincs félelme 
maga is valóság –   –   – 
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128 


(Pathetica) 


A nyíló ajtóval te jössz 
A nyitott ajtón át a kert 
És engedjétek hozzám az én lelkemet 
A nyitott ajtón át 


129 


(Fogalom) 


Szipog a kis remegés valahol 
Remeg a kép valamerre 
Fogalom – közös sír 
Vár 
Harang kivirágzik 
A hangban 


130 


Tű Foka 


A mű oka 
A tű foka 
Mondd hogy fértek az anyjukon ki 
Azok az óriások 
A mű oka 
A tű foka 
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131 


(Helyzet) 


Az idegek végén 
Az idegek végén 
A fészkek üresek 
Nem tudom tél lett emiatt 
Hova lettek a madarak 
Az idegek végén 
A fészkek üresek 
Itt a tavasz itt van a tavasz 
Ki kell találnom a madarakat 


132 


(In cognito) 


Hálok havon rangrejtve-szerelemmel 
Dugdosom agyba-főbe koronámat 
Arany s velő elkeverednek 
Szemek szidolozzák 
Rangrejtve surran a vérem 


Surran a vérem mint az egérke 
Kajtat a testi kosárban 
Megrezzen pici bajsza 
Rangrejtve surran az árva 


Így ölellek 
Így tudlak ölelni 
Rangrejtve 
S havon 
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Ne félj mert 
Rangrejtve-hó ez 
Nyomtalan 
Birodalom 


134 


(Megmaradás) 


Tenger szavam fog megmaradni 
Erdő mondatom megmaradni 
Virágkert versem megmaradni 


Egy igém hal meg 
Őérte félek 


135 


(Állapot) 


Keresnek; helyettem mások válaszolnak: 
„Nincs itthon, Péternél leledzik.” 
Péter rám néz: „Hol jársz, persze, nem figyelsz ide.” 
„Éppen Jánossal voltam gondolatban.” 
János sóhajt: „Szegény Géza, kár hogy nincs velem, 
Hol mászkálhat, biztosan magában...” 


ÉS PÉTER MELLETT 
ÉS JÁNOS NÉLKÜL 
ÉS 
JÁNOS ÉS PÉTER HATÁRÁN 
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(Bekötött szemmel) 


Bekötött szemmel tóba dob a költő 
úszni nem tudsz mentőövet se kapsz 
s meghalsz ha nem mondasz valamit 
ennyit a tónak ím hazajöttem 


137 


(Városnézés) 


Megállok énem háza előtt 
Rekonstruállak 
Ez is műemlék mutogatom 
A kebleket s a csípőt 
Mert én vagyok létem omló romja 
Én vagyok állványomon a pallér 
Én vagyok a városnéző ember 
S én vagyok minden bámészok 
Vezetője. 


138 


(Fohász) 


Jászolhoz kötöm a fohászom 
A bűn tövét most megjuházom 


Üveg fejemben 
Virít a velő 


Váza-agyamban 
A virág kinő 
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Boritalos jön 
Kirakat csörren 
Jön a lopó ujj 
Szirom lezörren 


Szép voltál szép voltál 
Mindened ráment 
Lábujjhegyen Sion-hegyen 
Mondjunk egy áment. 


139 


(Bekötött szemmel alvóm) 


K.-nak 
Játsszál bármit bármiképpen 
Én nem bánom semmiképpen 


Csak álmodból jöjj meg épen 


Lefekszel minden délután 
A kelvirág a barack után 
Bekötöd szemed 
Ágyba bújsz a semmi elől 
És rohansz a semmi után 
Nyolcas semmi és kilences 
Bóbiskoló utasokkal 
Lefekszel minden délután 
A kelvirág és barack után 
Lehúzod a zsalugátert 
Bolhát öltél meg a falon 
És csípődön 
Villany kattan 
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Szoknyád kapcsa is kipattan 
Pilláid összekulcsolod 
Fehér kendővel bekötöd szemed 


És nem bánom hogy játszol 
Kis Justitiát – kertben 


Nem bánom ha fejed köré 
Cirkuszi kés glóriát von 
Nem bánom, ha fal mellett állsz 
S a golyótól fel is támadsz 
Nem bánom ha a kötésen 
Szemed meggypirosan áttör 
Csak vigyázz hogy rátalálj a 
Körülötted rejtezőre 


Nehogy a kés elröpüljön 
Csőrében a glóriáddal 
Homlokodból egy darabbal 


Csak álmodból jöjj meg épen. 


140 


Ergo 


Állok a fürdetlenben 
Állok a látatlanban 
Belesuttogok a csövekbe 
Találd ki találd ki 
A cső másik végén 
A gyermek füle megnő 
Állok a hallatlanban 
Találd ki 
Találd ki 
Azt mondtad hogy 
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Fejemet rázom 
Találd ki találd ki 
Fejemet rázom 
Fejemet rázzák 
Csengőt ráz 
Pedellusom 
Egy szilenciumra 


Állok a fürdetlenben 
Állok a hallatlanban 


141 


(Délelőtt a kávézóban) 


Restauráljuk képzeletünket 
Íves állványokon 
Lelkes a kőművesség 
Látjuk a formák 
Feledett arányát 
Hunyt lelkünk 
Süllyedt mozdulatát 
Kávéba csöppen a 
Déli verőfény 
Konyakba hull 
Valami csent füst... 
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(Jövőm közérzete másutt) 


Mikor az Arány korcsolyázott 
S elcsúszott valahol a jégen 
Halhatatlanság kontya kibomlott 
Kezét bennem csípőre tette 
A Hagyomány – régen 
Szellemi tyúkszememre toppant 
Az udvariatlan elefánt 
Arany köpés arany köpőcsészébe hullt és 
Jövőm közérzete másutt 
Az Út-Istent is borzongatni képes... 


143 


Nem segít már sem az aranyos láng 
Nem segít a tegnapi rigó 
Nem segít a legszebb pofájú ló sem 
Sem úszó madár, süllyeteg hajó 
Vemhes isten, pohos, nyúlarcú patkány, 
Nem segít a fogalmat-ellő 
Bukó betű, számítva vedlő hatvány 
Szederjes rongy, maroknyi mell-rész 
Nem segít már sohasem azon 
Ki bölcsőn kezdte túlsó életét 
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(Halmozások) 


Megy a hajó úszik a bárka 
Padlatán hal tátog magában 
Úszik a hallal a hajó-raj 
Így úszik a hal már hajóval 


Szép madarat visz a repülő 
Azon a dombon dús tevepúp nő 
Ott a gödörben angyali lyuk van 
Ösvény támadt tegnap az útban 


Halom halomra 
Halmazra halmaz 
Tej nem vagy csöndes 
Meg kell hogy alvadj 


145 


Az ágy lába 


Ágy lábához kötött apám 
Elcsángtam görgő gesztenyékkel 
Ágy lábához kötött apám 
Pedig még alig voltam 


Ágy lábához kötve olyan szigorú volt 
Nagy ágy feletted padló alattad 
Bokádon madzag 
Csirke lábát kötik ilyennel 
Vagy ha nincs a szeszélyek tyúkját 
Az ágy lába olyan szigorú volt 
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Ültem az ágy lábainál 
Ima és minden nélkül 
Olyan magas volt az az ágy 
S olyan alacsony a létem 


Hallottam mindent, ami kint volt 
Labdákba bújtak a kölykök 
Visongtak lányok a hajfonatért 
Kuncogott a csiklándozás 
Perzselte a tavasz az istent 
Az ágy lába olyan szigorú volt 
Azután apám odajött 
Kioldotta a madzagot 
Igét szólott nem faggatott 


Az ágy csak büntetés volt 
Nem ebben halsz 
És nem ebben születtél. 


146 


(Idegenség) 


Elúsztak már az ujjaim, a lények 
megoldották a zongorán a szíjat 
Egér vagyok s a macska messze várhat 
mert változom a Cethalon belül 
Nem aggaszt már csak mérhető magányom 
az idegenség lilás halai 


(Tér konzervnyitója, húsom 
idők dugóhúzója, vers 
Fájdalmaim örökzöldje sercen 
tűjébe kap a pillanatnyi gyertya) 


A betű térdét átfogom hát halkan 
felfedezem szeplőin a kételyt 
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Áment mondok idegenségemre 
s a szószékemen parittyát fogok 
És minden éjjel újra felnyögök 


idegen volnék betű nyisd a térded 


148 


(Paletta) 


II 


Szaporítsuk meg tagjainkat 
mi az a tíz ujj, két kéz, ne tréfálj 
szaporítsuk meg tagjainkat 


Mikor ölellek 
tarkómon is lássak 
jönnek-e mások is utánam 


* 
És főzzön szerelmed 
Gyűszűben és fedj le 
Gyöngyözzék minden ösztönöm 
Emelj fedőt és nézz belém 
Vagyok-e már a főztöd? 
 


* 
A telefonkagylót fölemelted 
paletta nyílt előtted 
tárcsáztál 
kék, zöld, lila, fekete, sárga, szürke 
riadtan káprázott szívem 
mint barbár 
össze kívántam 
zúzni a szivárványt. 
* 
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Cigarettádban fináncláb vagyok 
elszívni nem tudsz 
kihúznál lassan 
halászos mozdulattal 
s dohányod elpereg 


* 
Órád üvege alatt micsoda séta ez 
A Semmi számlapján bandukolok 
Mutató lökdös előbbre, szuronyos őröm 
S az üveg fölöttem 
Hontalan 


149 


(Gólyalábú lányok) 


Gólyalábú lányok elébem vetülnek 
Átsétálok a hidak alatt 
Kockás-vonalas, krajcáros szemeikben 
Iskolántúli sugarak lobognak 
És ingükön, jaj ingükön –   –   – 
Préselt virágok foltja könyveimben 


150 


(Kiscsikók) 


Arcom kapuját kinyitom 
Zúdulnak át a szekerek 
Odakapok 
Megsimogatni egy kis csikót 
A kiscsikók a súlyos kanca 
Anyjuk után poroznak 
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Míg a kocsisok elboroznak 
A tőgyhöz futnak a csikók 
Ilyenkor arcom kapujába 
Gyönyörködve kiállok 
Az ostor hallgat a fenség előtt 
Gyeplő hever, hám se nyög 
Csikóvá lassan áttűnődik arcom 
Anyám hasához szorítom az arcom 
Ha súgni tudnék, súgnék valamit 
Ha kocsisok a kocsmából kijönnek 
Elrebbennek a tőgytől a csikók 
Nyüszítenek a szekerek 
Ostor és hám feltűri ingujját 
Arcom lassan visszaváltozóban 
Minden s mindenki 
Után becsukódik 


151 


(Magasra-ásás) 


Magasra ásom el fejem 
Gilisztát szel az ásó 
Terjengő ősgilisztát 
Egy-egy hajszálam átszel 


Magasba ásom torkomat 
És rumot kap a lelkem 
Szüzet nyerek a kártyán 
Hártyára képet festek 
Lebegő dundi angyalt 
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(Tejtestvér) 


B. T.-nek 
Tejtestvért hallok, a Látvány 
Átborzong homlokomon 
A tejtestvér kitárja 
Sejtjeit a fehér abroszoknak 
Részeg a tej, savanyúba dől 
A sajtár kirohan a sínekre 
A vasutas is jelentette alássan 
Tejtestvérünk titkolózni feküdt le 


A vasutas megállt a körmeink fölött 
A vonat átvonult az ujjbegyekben 
Tejtestvér a hangtalanba roskadt 


Én lapozgattam könnyeim között 


153 


(Bordal) 


Szép volt a bor ajka be szép 
A pálinka fogsora ép 
Sör haja szállott 


Pajktárs te pajktárs 
Vonjad az ínyed a szablyád 
Kupa bíró mit szab rád 
Igyál te pajktárs te pajktárs 
Pohárba sóhajtás 


Hej a bor ajka de prém 
Pálinka fogain flóta a szád 
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Sör haja száll fölibénk paripákkal 
Ó ami vélük megy 
Belőlem vélük megy 
Övéké egészen (?) 


Ó ami velem jön 
Belőlük felém jön 
Enyém lesz egészen (?) 


Enyém-e a mámor 
Mámor vagyok – én (?) 


Csak mámoromat 
Nem adom soha vissza 
Teremtőjének 


154 


Ma több van könyökömben 
Mint patkó őrzi állatát 
Ma van koordinátám 
Ha részeg is a koordinátám 
Origója az én Küklopsz-szemem 
Ma jól vagyok ma akarok 
Ma nem félek nem maradok 
Bár lábnyomaim gyanakvón követnek 
Hova viszem a lábnyomaimat 
Hova visznek a lábnyomaim engem (?) 


155 


Koponyád barlangja falán 
Bölény viruljon s harci jelenet 
Vonszold öblére dorongolt vadjaidat 
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Süss húst, csiholj tüzet, de 
Lakomád után 
Szorongó fali árnyak 
Segítsenek sikoltani –   – 
Fogpiszkálód 
Fény tűje legyen 


156 


(Minden van) 


Csak párbaj volt a fogalommal minden 
Minden van, amit én teremtek 
Legyenek nyúlformájú szentek 
Legyen a szarvas Don Quijote 
Agancsa messzi szélmalom 
Minden van, amit én teremtek 
De határtalan pillantásaimból 
Hiányzik a végső hajókötél 


157 


(Hal ez is) 


Csupán hívó szót mondok 
egy-egy szót a világba 
keressék meg társaikat 
gyűjtsék mögük – maguktól 
ki hívni mer, tábora gyűl 


* 
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„Te nem vagy hal, te nem vagy hal, 
csak ember” (Sláger) 


* 


Láncfű-buborék 
lombik magánya 
elszéled az üveg tiszta nyája 
füttyel terelsz cserepeket 
füttyel bűvölöd 
a csöveket 


tapintsd meg az üveget (:) 
az istent 


neked minden él – benned 
benned mindenben van élet 
de hal ez is 


kiteregeted 
a cserepeket 
a pikkelyeket 
a sikolyokat 
cérnára fűzöd 
a kötéltáncosokat 
nyakba 
gyöngynek 
s fölcsapsz 
göröngynek 
lombik magánya 
láncfű-buborék 
marék 
cserép 
elszéled 
az üveg tiszta nyája 
lombik magánya 
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füttyel terelsz 
cserepeket 


neked minden él 
neked van – élet 
hal ez is 


tapintsd meg az üveget (:) 
az istent 


161 


(Horgász) 


Vízből jöttél 
valamikor 
zsinegen 
nyújtod 
magadat vissza 


162 


Csókjaid leperegnek 
kacsa tollán 
a zsírnál is 
bűnösebbek 


163 


Zsebredugott szárny 


Barátom, isteni barátom 
Zsebre dugtam a szárnyam 
Van kesztyűm, ne fázzon 
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Mégis zsebre dugtam a szárnyam 
Barátom, isteni barátom 
A tollam, a szárnyam 
Most zsebbe, dohányba, fésűbe, pénzbe 
Mártom. 


164 


(Szemvaluta) 


Szemét siratja az apám 
Golyózott, gombozott 
A kutya öreg 
Elherdálta a gömböt 


Elköltjük 
A szemünket 


Itt ez a kék 
Mit ád érte az ég 
Itt ez a zöld 
Mit nyújt érte a föld 


Szemvaluta szemvaluta 
Forogj csak a börzén 


Nézd 
Kutya fösvény 
Hunyorog bandzsít 
S hamarabb lehunyja 
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165 


Döglésig 
tart a halál 
butácska félsziget – föld tart 
tenger csal úszni 
cigányos módszereddel 
ricsajt csapsz estelente 
kinek vegyél virágot 
ömölj a mitológiába 
hegy és vízrajzi térkép 
csönded is csend lesz 
adalék 
zaj a zajhoz 
meg nesz a neszhez 


166 


(Éj) 


Éjszaka van 
Annyira éjszaka van 
Annyira éjszaka van 
Észak és Dél van 


S ott jön a reggel 
Kettőt négybe boronálni a szél 
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Sízők előtt a téli szállodában 


Most meleget asszony 
Még melegebbet 
Minden meleget most 
Lepedőnkre majd jönnek 
Gyűlnek majd méz-lepedőnkre 
Dőlnek a hó-lavinák 
A Dilúvium-zúdulás 
Utánunk svédek jönnek 
Svédek jönnek utánunk 
Gyűlnek a méz-lepedőnkre 
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Nyelvemlék 7 
Szó nyomán 43 
Közérzeteim 99 
Az örömrontó angyal 180 
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Az örömrontó angyal 


Ma szabad vagyok. Kitaláltam egy hű fogalmat 
Hatalom vagyok – egy Szellemet kitaláltam 
Céh Angyalát, Szakma Szüzét, Városvédő Szentet 
Szószéket, ahol két mondat kupolája terül fölém 
A dómban 
 


 
I 


Ha cövekké vered magad 
Talán megállsz 
De kifut néha a föld is, mint a tej 
Kifut alólad ló, jég, korcsolya 
Kifut alólad csiklándva a talpad 
Amíg a bőröd meg nem kövesül 
Amíg tökéletes nem lesz bőröd 
Amíg Geának bőröd idegen 
Anteusz nem leszel 
Amíg a bőröd szigetel 
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Lebegő 
Lebegve-gyökerező 
Fejjel mennybe fúródó 
Anteusz leszel 
Mikor Héraklész fölemelte 
Nem ölhette meg – lebegett 
Az égbe küldött gyökeret 
Hajszálon föl – gondolatot 
Azon táplálták új Anteuszt 
Haja föl, fölgyökerezett 
Nem ölhették meg – lebegett 
Hát ezért hát mindenért 
Jöjj lebegés 
Semmibe-cöveklés 


Porszem 
Légy 
Hajszál 


Szaporodom 
Asztalokon 
Idő-abroszokon 
A tálakon 
Kanalakon 
Falatokon 
Szaporodom 


Porszem 
Légy 
Hajszál 


Ahol a hatalom étvágy 
Ahol étvágy a hatalom 
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Ott ott vagyok 
Jelen vagyok 
Szaporodom 


Lát 
Öröm 
Buja gomb 
Szembeugrós 
Alkalom 
A szent jobbon 
Bal karom 
Az öltöző 
A vetkező 
Az izgalom 
A buzgalom 
Nyugalom 
Csöndpagony 
Békeondó, mennybolt-mony 
Irigy ürügy, ürücomb 
Szűzlány, kit a gyűrű vonz 
S ölén dús-mohájú gond 
És alatt és felett 
Alul-felül 
Önfeledt 
Lát 
Szemfeszület 
Ámulat 
Ájulat 
Bornyúszemű 
Bámulat 
Kéjleső 
Jóleső 
Lát 
Langy májusi eső 
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S áhitat 
Átitat 
S látsz ahol 
Ihaj-duhaj 
Víg pokol 
Lágy almenyétprém-akol 
Csípő-csípő, bundator 
S nem lakol 
Se a jobb, se bal lator 
S bajszon lúdbőrzik a bor 
S kéj-lavórhoz állsz vagy ülsz 
Két tallérral 
Tűrt gallérral 
Tonzura 
Pénz ura 
Rőt perselybe 
Elmerülsz 
Én ott vagyok 
Jelen vagyok 
Ételen és italon 
Ahol az étvágy hatalom 
Szaporodom 
Lebegő tarajom 
Pondrópötty az örömön 
Lebegő 
Fogalom-hatalom 


II 


Hát így nézz szemembe, Örömrontó Szellem 
vagyok én 


Ki lebeg hatalmas tészta-lapályok egében s 
hajszálként zizzen repedésbe 
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S az, ki paprikapöttyös vagy aranyos levesek 
tükörére zuhan, ázott 


Szárnyaival a forró lébe fúródik; kenyérben 
bakancs szege és süteményben 


Nagybetűs újság, borban muslicaroncs vagyok én, 
minden az én testem, ami 


Ront örömöt és minden a lelkem, mely a célbafutó 
örömökre vadászik 


Megrontom ügető pillanatod, mely szamaras-jámbor 
kocogásban éli ki lelkét 


Megrontani vagyok én ínycsiklandó kedveidet s én 
vagyok, aki csikorogni 


Jöttem mint por s homokszem selymes ínyeiden, 
megrontom legszebb ünnepeid 


Idő s konyhák zsivajában, históriás asztalokon 
Lebegés Anteusza, a Minden Öröm Tejébe- 


cseppenés Angyala volnék 
Honom a Győztes Szájízében, fogak közé feszült, 


piszkálni-muszáj 
Húsban s csontban vagyon, s ahogy haladsz harapva 


a porhanyó közegekben 
És csontra döbben a fog, vagy ha a nyelved főtlen, 


sületlen gubancra 
Ijedten odarándul, ott vagyok én, honom ott van, s 


létem megrontja 
Örömödben épp azt, mi egysíkú tartam, és 


megjelenik Hessentő Hangulatom 
Diadal Dombján esőcsepp, ködrongy képében s a 


legizmosabb tarkóra hull 
Jelentkezem túlsózottság, fűszertelenség ételein, a 


rókahúgy bűzben 
És fűrészpor-ízben is megjelenek egy-egy villanatra 
Én vagyok minden inger-angyalkodásban magad 


rajtakapása, magadra ébredésed 
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A sok „interruptus” mind-mind az én jelenésem 
Minden, mi ékelődik, minden ék, mely a Boldog 


Folytatást meghökkenti egy percre 
Kerek, ropogós Pénzhahotákban a „hogyan 


szerezted” csörgése, a „nem hamis-e” 
A kétely zizegése, étvágy habjait, tojásdad emésztést 


űző Angyal 
Jóllakott torokba fölszálló Savanyú-ízű Angyal, 


gyomor Hádeszéről 
Bél-pokolból jövök én szájparadicsomba, hogy 


mennyei ízek Édenében 
Feledtessem a fácánt. Jelentkezem gyilkosok 


nászéjszakáján az egyetlen 
Nyögésben; a hörgő áldozatot, a loccsant-agyút idézi 


e nyögés-jelenésem 
S két birkózó közt amidőn a győztes felülre kerül is 


ott van az arcom 
A győztes fogja-szorítja lihegve a vesztest, de ő csak 


a földet, a hangyát 
A gilisztát, rögeit látja s elirigyli a vesztes szeméből 


a nyugodt ég 
Úszását; a vesztes már pihen, nem feszül, nem félt 


semmit, ernyedten szabad már 
Szemében ég s a győztes sírva dobná el a glóriát 
Hatalom vagyok hát minden hatalomban, 


elűzhetetlen hatalom 
Nincs fegyver ellenem, mert örökké változóan 
Tárgyként jelenek s dologként fognak, képből ugrom 


elő és hisznek gondolatnak 
Színnel kizökkentek, szaggal hőköltetek, hanggal 


felébresztek, s torpantó 
Mozdulattal, s enyém a Fönt, Elém, Alám, s 


bolhacsípés a kéj farán 
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És lebegek, csak lebegek  
Örömrontó Isten – felettetek halálig 


III 


Porszem 
Légy 
Hajszál 
Én lehullok, én megsülök 
Engem megöl a lé, a hő 
De nem felejt el az evő 
Eléje ugrom 
Rendületlen 
Én kicsi voltam s csöpp vagyok 
De birodalmam mindent befog 
Csak éppen belecsöppenek 
A Jó Folytonosságba 
Nem ölöm meg, de késem itt 
Mássá tesz mindent, módosít 
Belevegyül s a Folytatás 
Már nem olyan boldog, mintha más 
Lét nem lenne kívüle 
Én meglelem 
Az önfeledtség réseit 
Porszem 
Légy 
Hajszál 
Ott leszek a 
Kitátott Szájnál 
Találkozunk a 
Hős Étvágynál 
Jelen leszek a 
Boldog Ágynál 
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Kipöccinthetnek 
Sík Levesből 
Kihúzhatnak 
Templom-Kenyérből 
Reám gondolni mindig fognak 
Amíg porszem van 
Légy kering és 
Valahol 
Ujjamon húr 
Zene-úr 
Hajszál pendül 


IV 


Örökké a Lebegő, Legkisebb, Örömrontó Isten, 
Váratlanul Jelentkező, örökké 


Az leszek, hatalmam a kicsinységem, mely nem 
szüntet meg semmit mélyen, 


S önmaga sem szüntethető. Már örökkön a kisebb 
leszek és a nagyobbat nem 


Hagyom, magába-bódult hatalom – hogy tipodjon 
akaratomon! Kicsinységem 


Az én hatalmam, befoghatatlan felület, Lebegés 
Anteusza, ég s föld között 


Magam megölni nem hagyom, mert lebegésem 
hatalom, létem a lebegésem 


Lényegem 
Ebben 
Cöveklő 
Látom, Héraklész karja még remeg, de már tudja: 


nem ölt meg engemet 
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Én, örökké Lebegő, Legkisebb, Örömrontó Isten 
Váratlanul Jelentkező 


Rólam emlékeznek meg gyásszal a Történelmi 
Közérzet örömünnepein 


Szavak társítása, villanásai visznek tova, lebegő 
univerzum, hinta libbent el 


Trambulin lök örömtől örömig; látom Héraklész 
karja még remeg 


Mint két kupola, alám s fölém terül, de már tudja: 
nem ölt meg engemet 


Nem számolhat fel sem a föld, sem az ég, sem az 
Isten 


Nem gyilkolhat meg soha engem semmi cöveklő, 
kiszámíthatatlan a létem 


Minden hatalomból kileng, ellebeg némán s két 
teremtés között a résen 


Isten közérzetébe furakszom, bebúvok én, beszököm 
én Isten létébe is önnön 


Szünetében 
Én Örömrontó Angyal élet s halál forrásából itatom 


lebegésem 
Én senkit meg nem ölök, tettem csak ennyi: az öröm 


szárnyába két toll közé 
Beengedek egy kis szomorkás, tar eget, beszabadítom 


a síró levegőt 
Minden Lénynek Örömrontó Angyala vagyok én 
Mint ahogy te önmagadnak Örömrontó Angyala 


vagy, ember 
Létem figyelmeztet Nagy Ölőt s Kisebb Áldozatot 


erre a szent 
Zsarolásra. Megölhetsz s vérem látványával örömöd 


elcsepeg s koppanó 
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Ijedt szemgolyómmal örömöd fénye gurul 
Engem megölsz s te boldogabb nem leszel 
 


 
 
Ma szabad vagyok. Kitaláltam egy hű fogalmat 
Hatalom vagyok – egy Szellemet kitaláltam 
Céh Angyalát, Szakma Szüzét, Városvédő Szentet 
Szószéket, ahonnan – ajkamról is immár 
Az Örömrontás Angyala lebben 
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Hogy szeretném, 
ha gondolkodnátok! 


(Ez nem verseskönyv: 
asszociációim 
hálószobája; 
s titkai 
ennek 
titkai.) 


(Útrövidítés a líra: az érzéki 
legrövidebb útja az absztrakthoz, 
és az absztrakt legrövidebb 
csapása vissza az érzékihez, a- 
melyből vétetett. Az elsőre egyik 
példa a szimbólum, a másodikra 
pedig a metafora.) 
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[Vákát oldal] 
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Nyelvemlék 


(Zsengék mutatása) 
 


Van, ami olvasandó, van, ami 
mondandó, de mind-mind meg- 
írandó, mert költészetben szégyen 
nincsen; akár a születés, akár a 
halál, oly szégyentelen a líra. 


 


„Szaladjak ki már az utca végére, lássam, mi van?!” 
– mondta a szomszédasszony, gyermekkorom szom- 
szédasszonya. Mert az utca beletorkollott egy másik 
utcába, az pedig a megint-másikba és így – a vég- 
telenségig. S aki megjárta az utcákat, az utcák ele- 
jét és végét, visszamegy a házba. És a házban vár- 
ják a rokon-légyfogók, a rokon-paradicsomok, a ro- 
kon-fényképek, a rokon-szavak, a rokon-edények, 
a rokon-szalonnák, és ő megnézi, megkóstolja, meg- 
hallgatja, megtapogatja és megszagolja mindet, de 
csak egy szippantásra, egy azonosító szippantásra, 
mint a kutya, aki mindent egybevet a gazdája sza- 
gával, csak egy azonosító szippantásra, és feje elfor- 
dul a paradicsomoktól, füle becsukódik a szavak 
előtt, szeme hátat fordít a fényképeknek, és csak 
a rokon-írást kutatja. És megleli és kiteregeti és kö- 
rülnéz, látják-e mások is magányát, s ha nem lát- 
ják, feje mélyen lehajlik, és a betűkben sok-sok lel- 
két keresi. 
És aztán megfeddi magát: „saját magad utókora 
szeretnél lenni”, „hagyd a kéziratkukacokra”, de 
mégsem hagyja, mindenképpen csúf irigység fogja 
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el, olyan, amilyent verseket fordítva érzett, „jobb 
szót találtam, mint ő, aki írta”, „neki tudják be ezt 
is”, és csak lapoz, lapozgat, és megmenti magának 
azt, ami zsenge, de tiszta, és: mert ő írta – hát ő is 
magyarázza. És kikutatja saját nyelvemlékét, és tán 
büszke is, „lám, nemcsak a nemzeteknek, nekem is 
vannak nyelvemlékeim”, és válogat és magyaráz és 
felidéz, mintha elsüllyedt palotákat állítana össze. 


* 


Az első vers, amit írtam, plágium volt: saját sza- 
vaimra költöttem át egy reggeli imát, az Úrnak 
1940-ik esztendejében. De azt már elfeledtem: ha 
így történhetett, megérdemli a sorsát. Később a her- 
nyózásról írtam Komáromi Ferivel, Biszak Gyuri- 
val verset (talán harmadikban), amolyan költői pár- 
baj, hármas-vetélkedő volt, Dionüszosz és Bacchus 
és koszorúk nélkül. Aztán a Homoród partján csa- 
varogva vonalas irkákba is írtam, de csak sorok és 
címek maradtak: ,,Kéj-éj”, (olyan szűz voltam még, 
hogy tiszta szégyen!), ,,Nullával osztom önmagam 
és én leszek a végtelen” (egyetlen dolog volt, amit 
számtanból kívülről tudtam, s ímé, rögtön át is 
gyúrtam saját orcámra.) 
Aztán írtam verset gondolatban, baktatva a vasúti 
töltésen iskolám felé, és fűben és asztal mellett, de 
sohasem az árnyékszék falára. És lapozgattam a köl- 
tők verseit. Mindig versenyre csigáztak: pompás 
versenyló lett volna belőlem. És mindez szülőfölde- 
men, Szatmárban történt, majd ifjúságom helyén, 
Bukarestben és részint Kolozsvárt. 
És a szűz-szó, miután Ady és Kosztolányi, és József 
Attila és Majakovszkij, és Szabó Lőrinc és Illyés 
Gyula, és Balassi és Berzsenyi, és Erdélyi József 
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és Sinka, és Kassák és Weöres és az ifjabb népiek 
ágyában is már feküdt, választhatott: vagy örökre 
tehetetlen lesz ennyi csontigszívó, nagy élmény után, 
vagy kitalál valami új és szép perverziót. De álljunk 
meg: még az ágyaknál vagyunk: hajdani nyelvünk 
töredékeinél, önmagunk folklórjánál, a szárnybonto- 
gató, zsenge nyelviségnél. 


1 


Sörök habja 
csipkézte a számat. 
Rokokó szájam – 
Beleroppansz, ha csókol a Század? 


10 


Áll a gólya künn a réten: 
Új Anteusz: féllábon áll. 


16 


Pici körmű esőcseppek, 
kapirgálnak, mint a tyúkok, 
karmolgatják a háztetőt, 
mint macska a galambdúcot. 
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19 
(Óda a sündisznóhoz) 


Tüskéid kerítése 
óvta azt, mi lelkednek vetése. 
(A többit elfelejtették velem.) 


21 


Szűzlányok mosolyából 
jut-e még pohár bor? 


22 


Hunyj szemet bűnömön, 
van pilla szemeden. 


27 


II 


Ezt a sort is 
mutasd fel, mint szűz az ingét 
áldott éjjelen. 


28 


A régi kedves szigorú volt mindig, 
hogyha beszélt, hogyha horgolt 
ó, az arcán csak szigor volt. 
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36 


Siratom tékozolt pénzeimet, 
dolgoztam értük vígan, keserűn... 
Pénzek siratása – nem is siratás! 
Mindent bocsásson meg valaki. 
(Vásárhely) 


51 


De majd, ha egyszer megnősülök én is, 
lesz feleségem, gyermekem: családom; 
lesz konyhám s benne csont, meg hulladék is, 
segítek a kóbor kiskutyákon. 


52 


Rongyos lett az ingem, 
foldozd meg. 
Rövid az örömöm, 
toldozd meg. 
Kösd meg a nyakkendőm, 
kibomolt. 
Emeld fel a szívem, 
leomolt. 


55 


Még bűnötök sincs, hát hogyan 
lehetne igazságotok?! 
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61 


Szolgálom az emberiséget, 
mint ama rémisztő fa, 
madárijesztő a határban. 
Höss, hangtalan próféta, 
jöjj: hanggal riasztó példa. 


66 


Púposhátú a tudomány, 
pipaszár a költők lába. 


71 


Süt a nap a láp fölött. 
Béka-fej a víz szinén. 
Minden béka glóriás – 
Aranyozott óriás. 


76 


Úgy képzeltem: üzlete van, 
cukorkája, sajtja, vászna 
Istenünknek, s ha akarná, 
a légy levesembe mászna. 
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79 


Klarinét, hegedű, zongora, cimbalom, 
szombati izgalom, öltöző buzgalom! 


93 


Ó, ember, feküdj a földre, rá, 
karod gyűrűjébe vond rémült fejedet, 
hogy törvényes legyen a nász... 


96 


Most kitekintek a hószínű dunyha alól, 
most cipőm keresem ágyam alatt valahol! 


102 


Álltam a hóesésben 
korcsolya-pálya-szélen. 
Olyan szép volt a hó alól 
kipillogni valakire – 
egy-egy tündér-lábbelire. 


118 


Isteni anya, fáradt Mária, 
szénás hajad csapzott glória. 
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119 


(Jeremiád szomorúfüzekért) 


Mért vágtad ki a szomorúfüzet? 
Spárta, Spárta, hallom a hangod. 
Síró csecsemő nem kell a spártaiaknak! 
Dobd hát, dobd le a Taigetosz meredélyén, 
síró csecsemő nem kell a spártaiaknak! 
Csak víg vas-dedek élhetnek Hellász hegyein, 
feltörő, daloló csecsemők, 
de kik a szépre, vigaszra nyitották szemüket, 
haljanak sírók vagy bús hallgatagok! 


120 


De én nem ettem Dózsa György húsából! 


122 


(Vers a kisfiúhoz, 
kitől az anyját elszerettem) 


Jaj, kisfiú, fogózz nyakamba, 
nem vagy enyém csak félig, 
ne dobálj meg, ne fend miattam 
kinyíló késed élit. 


Ne vicsorogj, ne marj kezembe; 
megosztom szívét véled, 
nekem is kell ő, a sötétben 
nélküle én is félek... 
(Kolozsvár) 
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128 


Nekem ne mondd, hogy zsírosul a szépség, 
nekem ne mondd, hogy változón szeretsz, 
muszáj hinnem, de muszáj nem is hinnem – 
főztél te már virágokból levest? 


129 


Hogy szüzet öltem, úgy születtem én, 
életre hívtam mégis egy anyát. 


131 


Keresem színeimet, 
keresem azt a szívet, 
de arcom immár sápadt, 
nem vagyok jó én már csak 
dohány- meg borvirágnak. 


Nem vagyok én jó már csak 
dohány- meg mákvirágnak, 
lilás és kékvirágnak, 
télen meg jégvirágnak. 


Virágnak szűz fagyokban, 
jég-szemnek ablakodban. 
(Kolozsvár) 
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132 


Mikor ti már talán öleltek, 
suttogósak a hálótermek, 
megcsókolom a szavak ajkát. 
Megcsókolom a szavak ajkát, 
kínozom őket szerelemmel, 
gyönyörrel gyötröm hajnalokig, 
türelmesen imádom őket. 


Szavak szeretőjének szült anyánk. 
S most elbolyongunk szavaink háremein. 
(Kolozsvár) 


134 


(Tűnőcske partján) 


Gerinced görbe, 
guggolj gödörbe. 


Tűnőcske partján, 
ahogy megálltam, 
alattam ár volt, 
hívott, de vártam. 
(Kolozsvár) 
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135 


(Makacs Heródes) 


Betlehemes fiú, 
fagytól hidegült mosolyú, 
nem deríti jászol, nyoszolya –, 
ez vagyok én is. 
– – – – – – – 
Hiszem, hogy isten: 
hogy méltót ölhessek én. 


136 


Ember vagyok: félhet az az isten, 
aki engem ölni kényszerítne. 


137 


(Menzára – harmadik fogásnak) 


Ó, téli hidegben a kolbász ropogósra fagyottan, 
Szikrát vet a kés az esteli tűznél, 
Az ízek a szádban életre szaladnak... 
Virsli-füzérek narancs-aranyos dicsfénye a tálon, 
Fűszeres disznósajt, remegő ihletű sonka, 
Ó, bableves, hetek pénteki napján, 
Erdők hűvöséről szakított, kalapos gomba leve, 
Boldog tavaszon zöldhagyma, könnyű aludttej, 
Arasznyi szalonna zsírban fölragyogása, 
Tojás sercegése a barna olajban, 
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Túróscsusza-boglya lábasok villávál-szórt 
szénásszekerén, 


Gombócok gyermeki-dundi gyöngy-gurulása, 
Ó, kedves ételeim, ti ízek a száj gyökerében ... 
(Kolozsvár) 


138 


(Nyíló ajtó) 


Jó volt, mint nyíló ajtó, 
kenyeres, szép szakajtó, 
könnyezd végrehajtó – 
s kiléptem udvarunkra. 


Méhed utánam még sikoltoz, 
fohászkodik májusi holdhoz, 
belőlem sejtet hordoz. 


Méhedben alakom van, 
úgy ahogy kifutottam, 
fészkemből földre estem, 
életem fölkerestem. 


Méhed fala, ha durva vászon, 
selymezze szépítő fohászom. 


Áldott öled Robinson-öble – 
tán bűneimet elfödözi... 
(Kolozsvár) 
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140 


(Gyöngy-hiedelem) 


Él gyöngy-hiedelmem, 
toboroz babonásan, 
vályog-vető szerelmem 
rakódik katonásan. 


Vég-vászon-valóságom 
terül az új óságon. 
Szelekbe feszülő imám van: 
a jóságom. 


Egyetlen jószágom van 
kegyetlen jóságomban, 
hitetlen hiedelmem, 
furcsálló, tarka kelmém: 
bolyduló varga-elmém. 


Józan foltozó vargám, 
az eszem betakar tán. 
(Kolozsvár) 


142 


Édesanyám hittel kötött, 
de én – gyermek – kötve hittem, 
markomból, mint madárfiók, 
kiröppent a pölyhös isten. 
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Tenyeremben nem nőtt sassá, 
sólyommá, se keselyűvé, 
sorsom nem ő édesíti, 
s komorítja keserűvé. 


143 


Ördögi rózsafüzér: 
Pokolba menj a tüzért, 
Istenre célzó tüzér, 
Ördögi rózsafüzér! 
Józsebű mámor-üzér, 
Bordélyba menj a szüzért, 
Ördögi rózsafüzér! 


144 


Szeretőm az urával hál, 
nekem csak a szeme jut, 
ám ha szólnék berzenkedve, 
le is út, meg fel is út. 


Sej-haj, törje ki a lábát, 
aki nálam árvább. 


Az úristen postamester, 
de hát nekem nem ád vigaszt 
azzal, hogy egy levelére, 
mint bélyeget, majd fölragaszt. 


Sej-haj, törje ki a lábát, 
aki nálam árvább. 


(Kolozsvár) 
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145 


(Mesélt-élmény) 


Gyöngytyúk utca – tündér-tanya, 
lépcsőkövén három banya, 
sose láttam itt gyöngytyúkot, 
de káráltak örömtyúkok, 
itt úszott el a pénz java, 
sok kupecnek sok aranya, 
kisdiákok sovány vasa, 
cipészinasok garasa. 
Gyöngytyúk utca – tündér-világ, 
parázs asszonyi galibák, 
egymást gyakran rántják kontyon, 
hiszen éltek rántott pontyon. 
Lőre-bornak cégér kellett, 
fölmutattak egy-egy keblet. 
S meglazsnyakolták a kappant, 
ha nem pörkölt, csak úgy koppant. 
Gyöngytyúk utca, erre jártam 
félig-meddig iskolába, 
ezüst pöttyel a vállamon, 
pulya-pehellyel államon 
tündér-tanyán legény-étek – 
jármába fogott a vétek. 
S úgy, hogy ki se csordult könnyem, 
eladtam a latin-könyvem. 
Odadobtam Phaedrust, Plátont 
a két karért, amely átfont... 
– – – – – – – – 
Ablakukat bódult fővel 
megdobáltam egy-egy kővel, 
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aztán uccu, szálltam széllel, 
kergettek a seprűnyéllel... 
(Szatmár) 


146 


(Félig halott-élmény) 


A háborúban 
voltak szünetek is, 
akár a moziban. 
Kis proli-akácon 
lobogott egy dunyha, 
terepszínű volt már, 
gágogtunk alatta, 
ránk szálltak a pihék. 
Fonnyadt krumplit tettünk 
egy-egy izzó rönkre. 
Billegett fejünkön 
nagy katonasapka: 
mozgatják a tetvek! 
Papos kis szél mormol 
imát városomra, 
olyan szag terjeng, mint 
őszi temetőben, 
kivilágításkor, 
gyertya-lemenőben. 
Hát milyen a gyermek? 
Minden ijedelmen 
új kedvet köszörül. 
Igazi pisztolyunk van, 
borsódzik a hátunk: 
ölni kén valakit, 
de senkit sem látunk. 
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„Csak fehér ebeket, csak fehér kutyákat!” 
S felugrott a kutya 
panaszlón vonítva... 
Szikrázott a fagy, mint 
a hajnali oltár. 
Feküdtek a földön, nyelvük alatt 
homok. 
Fagy fehér oltárán – 
fehér áldozatok. 
Fehér útikövek – Jancsi és Juliska 
imé, így jelezte 
merre vitt az útja... 
(Szatmár) 


149 


(Vadászvilág) 


Ősz nyomát; őz nyomát, 
hollókét, nyulakét, 
hamvazó, hideg hó 
kristálya lepte bé. 
Bőrzekés vadászok, 
sziszlető agarak, 
vadhajtó zsellérség, 
hó alatt, föld alatt. 


Rőzsetűz, topogás, 
vérmanna a havon, 
vadászélc, kulacsos – 
ricsajos – 
italos szidalom. 
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Nagy hurok a puszta, 
beléhullt kis tanyák, – 
tipodom a havat, 
nyílnak a sugarak. 


Járom a nyomotok, 
mérik a lépteim, 
mérik az alföldet 
torzó emlékeim. 


Hó szitál, fut a vad 
s nyomán a kék síkon 
hókorbács – sín szalad... 
(Szatmár) 


154 


Csupán a dallam magva maradott meg, 
csak a kezdő tétel zsongó, aranyos derűje, 
a záró-tétel bánatos, örvény-zúdulása, 
a hangok hártya-szúró pici tűje... 


Lobogó hajjal szalad a dallam után. 
S bár távolodik, nem halkul sikolya, 
mert feledésre rohansz s ő maradó dallamnak 


ígért, – 
bár távolodik, nem halkul sikolya... 
(Kolozsvár) 
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156 


Ó, otthon illata 
vasárnapi víg palacsinta, 
illékony glóriád, 
illatok nábobját, szagok Dáriussát 
indultam keresni, 
orrom bűz facsarta lázadóra, 
dühössé piszkálta éji óra, 
ó, kapcák szagától távoli tejszag! 
(Belényes) 


157 


Ó szegénység illata 
Gyöngyillatú létem 
Megint pikkelyeid keresem. 


158 


A Körös partján, ahogy megálltam, 
az éj cipőfényesítői – az árnyak, 
integettek, kiabáltak utánam. 


Arcodat akkor úgy vettem tenyerembe, 
mint játékos utolsó aranyát, 
melyen királyi remény feje domborodik, 
s csengéséből üres zsebedbe még visszazuhan 
valamicske, 
a többi elhal a tompa, játékasztali párnán... 
(Várad) 
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160 


Ó, mintha már fejüket vesztenék, 
gurulnak el a hulló gesztenyék. 
Sziszletnek a kis zöldrevált sünök, 
leszállt, sok csillag, mely füvön sürög. 
Lekoppannak, a burkuk szétnyílik, 
belőlük barna békesség virít. 
A távol járdán látomás remeg: 
Tálcán szakállas Szent János-fejek. 
Cipőm előtt egy-egy még elgörög, 
hírelve, hogy e nyár se lesz örök. 
(Várad) 


161 


(Salomé tánca) 


Szememben egyre nő a Pont. 
Mellemben a zavar, 
Ölemből kedvesem kifut. 
Nem tudja, mit akar. 


Szememben egyre nő a Pont. 
Vad szívem ficánkol. 
Rút fejemért valahol 
Egy szép Salomé táncol. 


162 


Istenem, fentről 
csillagnak véld sünömet! 
Égi sünöknek vélem majd 
én is a csillagaid! 
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164 


(Álom Svejkről) 


Aludtam csendes, dongózenéjű mezőn, 
katonasapkám szememen. 
Méhek, lepkék szálltak körém, 
s tökinda ölelte csizmatörte bokám. 
Sehol Zrínyi, Balassi – a nagy katonák; 
Svejket álmodtam. Ó, élesre töltött életem! 
(Belényes) 


165 


Milyen hajlós a növendék nyárfa a szélben, 
Milyen árva az árvacsalán! 
A lucernavirágok milyen lilák! 
Milyen kék a kökény s az ezerjófű 
mennyire jó! 
Milyen szorgos a gomba-hívó lány! 
Czizmám malomkő – vergődik az árvacsalán, 
jaj, hajlós nagyon 
a növendék nyárfa a szélben, 
s hiába bólint Ezerjófű, az édesanyám. 
(Belényes) 


166 


Alkonyi fűben: hetedik nap az isten. 
Bogár légtornászok egyensúlyát 
figyelem. 
Szilaj nomád-siratók hangja rúgtat 
az égre. 
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A lódobogás. 
Űrzengést csiholó pata-verők. 
Ó, szunnyadó mennyei hangszer! 
(Belényes) 


173 


Macskám nem tudja, ki vagyok. 
Kutyám sem tudja, ki vagyok. 
Elefántom, tigrisem, vízilovam – 
egyik sem tudja, ki vagyok. 
Nincs kutyám, 
nincs macskám, 
nincs elefántom, tigrisem, 
még egy árva vízilovam sincsen! 


175 


(Mehmet költő Szultánhoz írt leveléből) 


Kopasz fejedre hajat képzelünk. 
Hajad alá képzelünk velőt. 
Teve-lepény füstjén 
szemem aszalódik, 
reám mekeg a kecském gondja. 
Küldj zsinórt, Szultán! 
(Kolozsvár) 
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176 


Meghasadt a harang szíve, 
nincs is a harangnak szíve, 
megakadt a harang nyelve, 
nincs is a harangnak nyelve. 
Harangnyelvem elharapnám, 
meghasadna harang-szívem. 
Ó, a harang el-elborong 
novemberi avar-toron, 
majd a fehér vasárnapok 
szívére szállnak jégcsapok. 


177 


Az a torony – isten-köröm. 
Isten körme ostort fogott, 
a hajamba belekapott, 
menekültem torony alól, 
mint Jerikó falaitól. 
Arcomat is megtépázta, 
lúgba mártotta két szemem, 
meg is lóbált a föld felett, 
annyi volt a fényem, mint egy 
éjszakán a szekér-lámpa. 
Kicsi-kicsi gyermek voltam, 
a díványon a szobában, 
isten kezét térdem közé 
szorítván – körmét levágtam. 
Isten körmét ott levágtam 
gyermeteges, csepp ollómmal, 
azután sétálni mentem 
ritka-fehér, szép hollómmal. 
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Fehér hollóm s Hektor kutyám 
futkosott a lábam nyomán, 
meg egy bagolyszemű macska, 
selyemhernyó és nyulacska. 
Magyar szavak ménesébe 
pányvát dobtam, mint Balassa, 
ló (és lovas) betöretlen, 
csak úgy ficánkolt alattam. 


178 


Futkostam a sírdombokon, 
mezítláb, a talpam alatt, 
mint mákszemek úgy hulltak el 
zizge-zajú kisbogarak. 
Nem tudtam én akkor ottan, 
hogy alattam mind halott van, 
nem tudtam, hogy halottakon 
önmagamat táncoltatom. 
Sírról sírra egyre szálltam, 
tapicskoltam a halálban, 
jaj, anyácskám, én nem tudtam, 
hogy alattam alagút van, 
s halott van az alagútban. 
(Kolozsvár) 
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179 


Szalmaszál-Ararát 
(Karácsonyi levél angyalokhoz) 


Hó-repkény testemen 
karácsony estemen, 
ne bánkódj estemen, 
emlékes istenem. 


Ne adjál vakságot, 
fekete papságot, 
föcskölő káromlást, 
vér-ömlést, vár-omlást. 


Ne adj húst, kenyeret, 
ne jusson kerevet, 
ne intsen arany-ág, 
szalmaszál-Ararát. 


Adj, uram, éhséget, 
éheztek eleim, 
ajánlom az Úrnak, 
hangszerére húrnak 
csikorgó beleim. 


Szemem is kopogjon 
vasravert ajtókon, 
hétbezárt koponyán, 
a Bűnök Bakonyán, 
hajlepte fejeken 
kopogjon kereken. 


Hadd legyen tenyerem 
utolsó kenyerem, 
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s nyelhető falatom 
– falánkul öldöklöm – 
hadd legyen az öklöm. 


Adj, Uram, kínokat, 
nyúlfogó inakat, 
s ne könyvet, betüket, 
fejembe-hajamba 
ültessél tetüket. 


Gondolat-serkéim 
kínozzák homlokom, 
ne járjak réteden – 
szédítő ormokon. 


Kerekedben küllő, 
kebeledben hüllő, 
hadd legyek, istenem, 
rútságodról szépet, 
imádandó képet 
ne kelljen föstenem. 


Angyal-háremedben 
ölelő fiúnak – 
fogadnál fel engem 
kacagó hiúnak. 


Angyal-szeretőket 
a derekam alá, 
s csak, ha már hiányzol, 
hullasson a halál. 


Jó bort és jó dohányt, 
ölelő egy leányt 
adjál, én istenem, 
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karácsony estemen. 
S akkor nyugalomba, 
halálos halomba 
gyűjtöm össze magam, 
boldog-boldogtalan. 


Leszek a szempillád, 
látás-védő villád, 
búzádban bükkönyöd, 
sejtelmes függönyöd. 


Hunyjál le, istenem! 
Ne bánkódj estemen! 
Hó-repkény testemen 
karácsony estemen. 


180 


Csömör-szirom 


Kibukkant a számon 
a csömör, 
kivirult, mint nem-várt 
se-virág. 
Hamar-csömör virága, 
tisztátalan asszonyok 
pipacs-foltja, 
szirom rongya, 
szerelmeim varangya – 
szájam szélén kuruttyol. 
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181 


Egy festőhöz 


Bizony tehenes képed kutyahű a valóhoz, 
S akárcsak a képed, oly hű a való tehene! 
Mondd, a valót válasszam-e már vagy a képet? 
Mondd, koma, mennyi liter tejet ád az a kép?! 


182 


Farkukkal legyeztek a jó muraközik. 
Gyámoltalan szitakötő beléjük ütközik. 
Sörénybe fonva szita- s lepkeszárnyat, földíszítve 
szivárványos legyekkel, gázol a ló a vízben. 


Méla homokszedők görnyedeznek a bárkán. 
Állnak – toprongyos katonák – elpergő, szürke 


vártán, 
lent sok van még s itt fent olyan kevés, 
lapát lendül a vízre, kavics csobban, és leng az 


ernyedés. 
(Szatmár) 


185 


Varangy ül a virágon. 
Varjú a rózsaágon. 
Pók fut az alvó arcon. 
Fejem öledbe hajtom. 
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A szirom belezizzen, 
Az ág törődve szisszen, 
Az alvó talpra dobban, 
S te ülsz tovább nyugodtan. 


Öledbe hullt az arcom 
Fejem csöndedbe tartom, 
S e kócolt, bűnös bokrot 
Tartod, mint tiszta csokrot. 


186 


(Lassú csárdás) 


Az isten lassan gyomromból kifordul. 
Igéje zár lesz: rozsda-fog csikordul. 
Eszmény-anyajegy, lepörkölhetetlen – 
Rakódik le hasam falára zordul. 
Szövetemen minden átvilágít. 
S jót akarnék világtól – világig, 
Szemtől szemig, térdektől térdekig, 
Hitvallástól a szentebb érdekig. 
Itt volnék hát – vénséges fiatal, 
Hogy hinne bennem bölcső s ravatal, 
Omoljon le a biztos őserő, 
Baromi isten, szájhős verselő. 
De bennem ki hisz? A tudós? Lenéz, 
Anyagain én vagyok a penész, 
Lombikjain én a jégvirág. 
Ki tud engem? Mély föld? Égvilág? 
Poéta sem, meg sose becsül, 
Nem választja eszemet becsül, 
A festő megföst kékre-zöldre és 
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A muzsika csak csontomon-verés, 
A színész meg – énvelem kijátszik, – 
Költő volnék, világtól – világig. 


187 


Az ifjúságom nem hullt el nagyon. 
Nem úgy, mint alma s nem, mint kecskesom. 
Úgy hullt csak el, mint hajnalra a hold. 
Hogy fel már nem jön? Szép éjszaka volt! 
(Bukarest) 


... és megtapogatom tizenöt vagy majdnem tizenöt 
éves szavaimat, húszéves-körüli életemmel írott sza- 
vaimat; minden, ami bennük hazugság vagy több 
volt – húszéves volt, vagy majdnem annyi, ami 
igaz volt – húszéves volt vagy alig több; és ami 
hazugság marad – majd száz és ezeréves marad, 
és ami igaz marad, túléli a formát. És miért nyom- 
tatom ki mindezt: mindazt, ami tollam hegyére 
gyűlt, miért? Ha ki is húzom, ami illemtelen, ami 
méltatlan a halálra (vagyis: meg-sem-születettnek 
ítéltem), a bárgyúságot, a nem-olyan-csúf-hogy-ér- 
demest, a nem-olyan-szép-hogy-vállalom strófákat, 
szavakat, verseket, ha ki is húzom, de ami marad, 
az abba az egyetlen mondatba illik, ami egy élet 
egy lírája, egy lét egy rétege, egy személyes idő 
egy vonulata: mondat-regény. Mert mindaz, mit 
életemben írtam, hazugságában is enyém volt, igaz- 
ságaiban is enyém, elidegeníthetetlenségem, lelkeim, 
egymást követő lelkeim jogfolytonossága varrja nya- 
kamba, sózza tudatom utókorára mindazt. Egyetlen 
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mondat az én néha vers-szerű életem. Hangok, 
hangsorok, szavak, szóösszetételek, mondatok, mon- 
dat-összetételek, szakaszok és szakasz-összetételek, 
részek és egészek összetételei – mind-mind egyet- 
len nagy mondatba gyűlnek, amelyben a legszebb, 
legjobb is talán csak egy írásjel, pont vagy vessző 
ként ugrik szemünkbe. A nyelvet akartam megra- 
gadni, a nyelvet, amely több, mint a beszélt és leírt, 
a kialakulásában-élő nyelvet; és a gondolatmenetek 
kialakulását hű rajzban (ez a szellemmozgás realiz- 
musa), és a gondolkodás beidegződött reflexeit – s 
ezek robbanásait is – papírra vetettem. A múlt 
nyelve nyelvemben: a tehetetlenség, történelmi ref- 
lexek, elidegeníthetetlen árnyak, el-nem-hessenthe- 
tő őseim; a jelen nyelve nyelvemben: véletlen-szük- 
ség; és a jövő nyelve nyelvemben: a mód – aho- 
gyan ezentúl, az említetteken felül majd mindez 
alakul. Talán, mert a táj gyakran kifutott a szemem- 
ből – a nyelvi táj felé futottam. De nem a szókincs, 
hanem a nyelv mondattani és alaktani lehetőségei- 
nek tájai felé; nem a látszat, hanem a lényeg nyel- 
vei felé. A nyelvben egyszerre akartam a szín és 
hangulat, a dolgokat jelző-jelentő nyelvet megra- 
gadni a másikkal: a fogalmak, a gondolkodás, 
eszünk, képzeletünk járásának nyelvével. „Belső 
nyelvet” akartam. Amelyhez a külső, a beszélt és 
gyakran az írott is, alig csupán ábécének elég. Ön- 
magamban szerettem volna keresztmetszetét nyúj- 
tani egy nyelv lehetőségi irányainak: igyekeztem új- 
raélni a nyelvteremtés primitív korát és egyidőben 
vele a jövő-nyelv irányait is megsejteni. Sejtelem- 
nyelv. Ezért tapogatom most meg tizenöt éves sza- 
vaimat, és több mint tizenöt éves szavaimat; nyelv- 
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emlékeimet (de hiszen valamennyiőtöknek van egy- 
egy ilyen nyelvemléke!), talán vakon tapogatom, 
mert már kielemezhetetlenek számomra is. Ujjam 
begyét végighúzom érdes szavaimon, görcseiken, gö- 
csörtös fordulataikon, megsimogatom a tüskés mon- 
datokat, a zsenge alakzatokat, irkalapokra, kitépett 
notesznyelvekre, papírszalvétákra, gyűrött gépíró- 
papírra vetett sorokat. El kell időznöm a rímek jó- 
szagánál. A csecsemőn az anyatej, az alig bőrödző 
bőr illata érzik. Megállok a nyers föld előtt, a zsen- 
dülő vetés, a csiszolatlan kő, a betöretlen vadló, a 
vasúttalan táj illatánál, a nyelv-gondolat vadoná- 
ban, a nyelvi ösztön és szokás ősködében, az után- 
zás, utánozni-vágyás Onán-korában, a mondat-öm- 
lések lávakorában, lavina-korban, amidőn úgy jött 
a vers, kéretlen-hívatlan, visszafoghatatlan, mint 
gerincünk higanya. Asszociációim lépték nélküli tér- 
képét keresem bennük (talán), a képzeleteim útvo- 
nalát, a gondolatcsavargások szeszélyeit, hangula- 
taim időtartamát, az ajzottság felszökő vagy elbukó 
lendületét, helyzeteim régi izgalmát, a percek pihés 
hevületét, borzongásaim erővonalait, egykori lelkem 
cserepeit... Talán amolyan kísérleti állatkáknak 
nézem őket, amelyeket hideg fővel a nagyobb ered- 
mény iszonyatos oltárán áldozunk fel. Ó, boldog 
nyelv volt ez: nyelvem csillagkora! Amikor azt hit- 
tem: mindez líra, ez a líra! Amikor még nem kín- 
zott a tudat: bármit írok-teszek is: ugyanúgy kész 
formákba „löttyintem” magam. A szavakat hiába 
cserélem föl, mert egymáshoz mégis régi-módon fű- 
zöm. Mindent le akartam írni a vers elején, hogy 
„tisztázzam” helyzeteimet, hogy most ülök és szo- 
morú vagyok, leírtam belső világom bútorait, akár 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Tű Foka 


39 


egy introspektív Balzac, csak éppen rímmel, zenével 
és néhány töményebb stílus-alakkal. De ettől még 
rímes-epikus maradtam! Nem tudtam még, amit ma 
sejtek: az epika őse a mesélő tudat, a dráma őse a 
vitázó tudat, a líra talaja, őse: a magáért-való tudat. 
Múlt, jelen, jövendő e három. És később – amikor 
már éltem és olvastam, amikor már kíséreltem és 
gondolkodtam, vetült elém valami építmény rajza, 
amiben nincsenek kis egységek, csak erővonala van, 
csak tagolása, csak a gondolat hajlatai, csak eszem 
járásának gacsos vagy csámpás (de egyszeri) élete 
van. Építmény-vers, építmény-líra, építmény mon- 
dat-gondolatok. Az egész tűnt fel és az egészet ösz- 
szetartó oszlop és ereszték-kohézió. A túlzott, a fö- 
lösleges „leírás” elhagyott, a túlzó magyarázat is, 
antideszkriptív és magyarázatnélküli lett, ami ki- 
szabadult... Anti-epikus. Líra. A szögeim változ- 
tak, néha a tarkómon éreztem a szemem (mint ami- 
kor érzed, hogy valaki követ, pedig nem néztél hát- 
ra), néha a talpamon éreztem a fülem. Felületem 
teljes lett, mert más lett. Az érzékeny felület három, 
négy, sőt több dimenziótól várt már valamit. A vers 
nem előkészítő gesztusokkal indult, hanem „in me- 
dias res”, mint egy váratlan, szívünket a torkunkba 
dobó sejtés vagy látvány. A helyzettisztázás olykor 
a szöveg mögött maradt, máskor a vers közepén 
bukkant fel, vagy a végén sejlett ki haloványan. 
Egyáltalán: kezdett hasonlítani hozzám, lét-érzéke- 
lésemhez... A gondolat nyelvi „öntőformái” helyébe 
egymásba áthullámzó, „áttűnő”, körvonaltalan, de 
egyszeri alakzatok léptek... Már felfogtam a hullámo- 
kat, a rezgést, a tónusokat és a mindenben-való gon- 
dolat, az összefüggések végtelen voltának lehetőségét; 
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asszociációim kiszabadultak az iskolás líra-pszicho- 
lógia példatárából, a verssorok, a versmondatok, a 
szakaszok vagy éppen az egész vers végén ághegyek 
zöldültek ki, s mint valami naiv-primitív trambu- 
linról, ezekről lendült újabb és újabb ágra a madár, 
az asszociáció, mígnem teljesen felröppent s eltűnt 
a megfoghatatlan levegőben. És gondolataim – a 
legtávolabbiak is – egymás kezét keresve akartak 
együvé tartozni, olykor egy-egy pallón átlibegve, 
vagy feszült kötélen átinogva-imbolyogva a másik- 
hoz. Szó-egységeim, motívumaim hívták egymást, 
vagy röpködtek a levegőben, s ha felnyúltam két 
kézzel, összeránthattam őket; az egyik akár kőda- 
rab, a másik meg pillangó is lehetett, mégis ebben 
az új-létben egymás mellé kerülve jelentettek va- 
lamit önmaguknak is, egymásnak is, nekem is, talán 
másoknak is, mert összetartoztak egy gondolatra, 
egy gondolatnyi létre. Néha kísértenek a régi sza- 
vak is, régi módok, „menetek”, mert ők a gyermek- 
korom, nem űzhetem el őket, s velük hálok egy- 
egy dallamnyi időre. Ilyenkor a formák nosztalgiá- 
ja él, szokott öntőformákra vágyik az alaktalan, ré- 
gi kánonra ácsing az új, hogy igazolhassa léte jogát. 
Tehetetlenség, kényelem? Vagy atavizmus, a kánon 
atavizmusa az amorfban? De eztán újra visszatérek 
ahhoz, ami annyira csak lelkem építkezésében ma- 
gasodik elő, hogy nem kér és nem ad magyarázatot. 
Odamegyek a tiszta ablaküveghez, a Külső Nyelv 
ablakkeretében a Belső Nyelv, a gondolat, a foga- 
lom, az ítélet és következtetés ablaküvegéhez, és rá- 
lehelek: a reácsapódott pára – akármilyen alakú 
is legyen – az én lelkem lehelete, az én lelkem, 
gondolat-lelkem, hangulat-lelkem egyszeri mása. A 
többi, a többi pedig az egész Nyelv rétegeinek időn- 
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kénti feltörése csupán, hasonlóan a geológiai réte- 
gekhez, amelyek fogsorukat és ínyüket elő-elővil- 
lantják – árulkodón – egy-egy hegycsuszamlás 
után. 


Ahogy 


Ahogy 
a földben nincs Magyarázat 
a kékben 
ahogy 
lehelet száll az ablaküvegre 
És a madárban ott a vakond 
Akként 
 
 





