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Tűzből kimentett hajszál 



Táj, fent kéményfüst 

Ismerek nőket is és fér- 
fiakat is, akik üreget vájtak 
munkájukba, és abba 
rejtették el sorsukat. 

A hadra fogható csöndek 
egyik fele odakint, a másik 
fele idebent várakozik. 

Van, mert az élet elölnézete 
egybeesik a halál felülnézetével. 

Írások az igazságok által 
bekódolt valóság 
gyanús eseteiről. 

Iszapban merül el 
így a kő, mint a mögötted hagyott 
időben a kimondhatatlan. 

Táj, fent kéményfüst, 
lent üres házhelyek. 

Levélrészletek a táborból 1. 

Kedves mama, nincs gondom 
a boldogsággal, a kedvetlenséggel 
meg még annyi se. 
Elméleti vakvágány, érzelmi 
darázsfészek, testösszefonódás. 
Csak mosolygok, ha a vadászatról 
üres kézzel tér vissza képzeletem. 
Pont az van, mint amikor egy orvlövész 
a káoszt szíven találta. 
Csak azt tudom értelemmel 
felruházni, mama, mit céljaimmal 
összhangba tudok hozni. 
Csak azt sikerült átlendítenem 
a kimondhatatlanon, ami a szó 
és a tett egyesülésekor fogant meg bennem. 
Súgólyukból kituszkolt analfabéta. 
Csak neked mondom el, mama; 
az önmagámból láthatót 
Isten szájmozgásáról olvastam le. 



Levélrészletek a táborból 2. 

Kedves mama, volt szerencsém 
megtapasztalni, milyen egyöntetűen 
jó érzés, ha az embert sok-sok 
nő veszi körül. A lélek a nő második 
otthona. Mielőtt azonos szintre 
hoztam a semmi maximumát 
a van minimumával, tanulmányoztam 
a nőként létezés fortélyait. 
Ha egy nő történetesen nem 
a szépsége hátterében áll, 
ő már valaki más. 
A férfiak és a nők kapcsolatában, mama, 
öröklétet feszegetően vannak jelen 
az egymást keresztező sorsárnyak. 
A téma megalapozója az ember, 
a történetek csúcspontja viszont az Isten. 
Emlékszel-e még rá, mama, mit írtam 
utolsó levelemben? Egy gondolat 
csak akkor minősíthető jövőt 
alakítónak, ha egyféle mutat 
lényeglátásommal. 

A gyengeség látszata 

Vannak dolgok, miket 
a következetes mellőzés 
tart életben. 

Emlék emléket tesz el láb alól, 
ha nem igazolja a bevétel 
vágyad előzetes számításait. 

Ahol felületes érvekkel 
operál a kreativitás, 
ott csak áthidaló megoldásként 
jöhet számításba a valóság. 

Legyen bár a fent 
és a lent igazad foglalata, 
az Isten se moshatja le 
engedékenységedről 
a gyengeség látszatát. 

Nyári álmod etalonja 

Észak összerakja, dél szétszedi. 
Haptákba vágta magát 



az öröklét a pillanat előtt. 
Vérnyomok, úszó ökörnyál. 

Nem hasonlít a megszokottra. 
Bújik beléd a végtelen. 
A vesztőhelyre vezetett holdfény, 
nyári álmod etalonja. 

Ugorj át, ha bajod van velem! 
Vérábra és csöndiszap. 
Szót mentett a mondat. 
Világlik sorsod legmélye. 

Véletlenül megérintett hegedűhúr 

Hihetsz-e annak az embernek, aki 
életfilozófiáját (miként ő mondja) 
a kimeríthetetlen semmire alapozza? 

Csak nehogy már ott is, 
ahol fényes nappal is lopják 
a csöndet működtető üzemanyagot! 

Akitől valaha sokat kaptál, 
és akinek ma mindent megadsz, 
ugyan az a személy. 

Jaj, nehogy már megint a besötétedést 
jelölje ki elérendő célnak a napfelkelte! 

Ahol kellemesen teltek el 
az egymást követő napok; 
ott kellett volna boldognak lenned! 

Annyi intimitást minden 
versnek tartalmaznia kell, 
amennyi két együtt megöregedett 
ember kézfogásába belefér. 

Tudja valaki? 

Amire az értelem rámutat, 
a szív is arra szavaz? 

Csak nehogy már ott is, 
ahol a poézis és a forgalomból 
kivont pénznem 
fedi egymást az értékskálán. 

Attól retteg a tél, 
utoléri az ősz sorsa. 



Szaporodjatok és sokasodjatok, 
mondta az égbolt a felhőknek. 

Jaj, már megint és újra ott, 
ahol behódol a való a kimódoltnak! 

Bármit, ha megszilárdult 
az önálló életre vágyó 
talpa alatt a talaj. 

Hol vannak már azok az idők, 
amikor reggeltől napestig 
a temetők szív küldi szívnek 
műsorát hallgattad? 

Van, mint két tisztán 
érthető mondat között 
a háborús készülődés. 

Kevés hozzá a végtelen 

Kívül esik a költészeten, 
de még belül van az irodalmon. 

Két szóval is kifejezhető, 
de kevés hozzá a végtelen. 

Van, mert kiemelkedett a láthatatlanból. 
Nincs, mert lemerült a látható aljára. 

Ott nagy baj van, 
ahol álnéven mutatkozik be a való. 

Már megint és újra ott, 
ahol a szokás és a lehetőség között 
a veszteségtudat az összekötő kapocs. 

Miként borostyán a házat, 
benőtte a csönd az életművet. 

Azzal, hogy hallgatásodban 
jövő időre cserélted fel a múltat; 
ezen valamennyien elámultunk. 

Amikor verset ír a költő 

Mondta, dugjam bele 
az ujjamat a délután köldökébe, 
és én beledugtam. 



Van, mert az elmúlástól 
eredeztetett jövő 
karban tarja a jelent. 

A morális helybenjárás 
kivételével bármit. 

A kép eltűnt, 
a festő ecsetje előkerült. 

Rohammal azonos 
értékű hátraarc. 

Amikor verset ír a költő, 
pont az önsajnálat nyálkiválasztódása 
marad ki életéből. 

Hallottad? Ellopták a kötelet 
az akasztott ember házából. 

Csinálmány 

Mindenben van csinálmány. 
A füvekben, a fákban, 
a megszokott kerékvágásba 
visszazökkent gyerekkorban. 

Mindenben kimutatható 
csinálmány: az elvadult csöndben, 
a szúrós gyöngyajakfűben, 
a mészlerakódásban. 

Mindenben rejtőzhet 
csinálmány: a fehérfolyásban, 
a szavalatban, 
a széklábfaragásban. 

Mindenből vonható ki csinálmány: 
a koporsóra írt évszámból, 
a naplementéből, a bő vérellátásból, 
a regény utolsó mondatából, 
az élet első megbotlásából. 

A csinálmány olykor téged is 
elragad az unalomtól 
a sorsszerű megbízatásig –, 
a metafizikai hontalanságtól 
az organikus teljességig. 



Egyezség 

Már megint és újra ott, 
ahol nem mutatható ki különbség 
emlék és kóbor kutya között. 

A fájdalom súlytöbbletéből 
és a csönd helyi értékéből 
pont kikerekedett egy mondat. 

Bármit, ha szorgalmasan gyakorlod 
a költői eszközök pontos használatát. 

Van, mert érzékeid 
a munkába állás sorrendjében, 
egyezségre jutottak 
a transzcendenssel. 

Csak nehogy már ott is, 
ahol még nem érintette meg a zsigereket 
az életmódváltás szükséglete! 

Beazonosíthatatlan itt és most 

Előbb-utóbb az lesz, 
amitől kiöblösödött világlátásod. 

Ott fényűző 
intellektuális udvartartás, 
itt a nyomor szintjén 
vegetáló csöndek. 

Beszélik, szítod az ellentétet 
a lagymatag öröklét 
és a tűzről pattant pillanat között. 

Már megint és újra ott, 
ahol a pótcselekvés szolgál 
alapul a semmittevésre. 

Ki korán kel, 
ha aranyat nem is, 
de ürügyet 
az öldöklésre: talál. 

Vaktöltény 

Felkavarodott gyomrú égbolt. 



Az egyik oldalon 
a megmentő szerepében 
tetszelgő pénz, 
a másikon a merev testbe 
visszahanyatlott fájdalom. 

Van, de csak akkor, 
ha biztosítottad az átjárhatóságot 
a tényekből kirakott valóság 
és lelkiismereted között. 

Hol vannak már azok az évek, 
amikor harmadoltad a csöndet, 
nyomatékot adva elkülönülésednek? 

Addig nincs baj, míg befejezett 
habitusod, és világra nyitottságod 
kiadja a teljességet. 

Addig nincs baj, míg a rend igénye 
és a törvény parancsa között 
kellemesen érzed magad. 
- - - - - - - - - - - - - - - -
A szépnek nem feladata 
a rossz jó útra térítése. 

Számlálás 

Már megint és újra ott, 
ahol nincs és soha nem is volt 
igény a követhetetlen 
logikussá korrigálására. 

Már megint és újra ott, 
ahol játék puska helyett 
vakoló kanalat nyomtak 
a lelkiismeret kezébe. 

Van, de csak akkor, 
ha a titkosított irat is beletartozik 
a kibeszélés problémakörébe. 

Már megint és újra ott, 
ahol a sikerre vár 
az elkövetett hibák eltusolása. 



Egymásba forgatott ellentétek 

Enyém a törvény mankója, 
tiéd a fejlődés előtt 
szabaddá tett út. 

Hol vannak már azok az évek, 
amikor illúzióid poharából 
az utolsó cseppig kiittad 
a varázsitalt? 

Akarod, hogy lefordítsam 
a jövőt tapasztalataid nyelvére? 

Kérdésfeltevésed ott és akkor 
se válhat problematikussá, 
ha utólag raksz rendet 
magad körül. 

Semmit ne tépj ki erőszakkal 
megszokásaid közegéből! 

Az egyik oldalon az öröklét 
pillanatsírásója, a másikon 
az elvarratlan esőszál. 

Pókhálón függeszkedő ősz. 

A szükséglet bepárásodott tükre 

Féloldalas érzésekkel 
remekelni igen, de tartós 
sikereket elérni nem lehet. 
Az egyik oldalon a kudarchordozó 
rögeszme, a másikon az öregedéssel 
összefüggésbe hozott 
testi-lelki rendellenességek. 
Enyém a szükséglet bepárásodott tükre, 
tiéd a hegyes csőrű hold hidege. 
Próbamondat. Nappal a végtelen, 
éjjel a védtelen áll hozzád közelebb. 
Írd meg, milyen feszültségeket 
gerjesztett benned az igen és a nem 
közötti korkülönbség! 
Próbarím. Övé lett a pálma, 
faképnél hagyta párja. 
Miután ráleltél az alapszóra, 
a mondat hozzáigazítása 
csak idő kérdése. 



Tegnap és ma 

Mint még soha, megropogtatták 
a lángnyelvek a fa derekát. 

Steril, de tisztázatlan. 

Tegnap az is elfogadta, 
akinek nem kellett. 
Ma az is visszautasítja, 
kinek a javát szolgálná. 

Hozzám tartozik, de továbbra is 
veled marad. 

Van, de csak akkor, 
ha a témától elkalandozva is 
az igazat mondod. 

Van, de csak akkor, 
ha bizalmába fogadja 
a törvény a véletlent. 

Van, de csak ott és akkor, 
ha úgy érzel és gondolkodsz, 
hogy abból a jövő is 
visszatükröz egy keveset. 

A szegénység csukamájolaja 

Amerre a mondat tart, 
a vers útja is arra vezet. 

Teljes a siker. Szereplési 
lehetőséget kapott 
a múlt a mától. 

Te hány éves korodig 
ittad a szegénység 
epekeserű csukamájolaját? 

Milyen élet lehet ott, 
ahol a hazugság többet 
takar ki a valóságból, 
mint akármelyik igazság? 

Ami okot adhatott volna 
a kritikára: nem látszott 
a bőség zavarától. 

Már megint és újra ott, 
ahol az embermelegség 



szinkrontolmácsa 
hazáig kísérte a végtelent. 

Állsz, mint a barométer 

Körmöt növeszt a szó, 
tépő fogakat az érdek. 
Legyezőjével a szél, 
hűsíti a tájat. 

Írd ki magadból a múlttal 
összeforrt ittlétet! 
Kívül a részletkérdéseken, 
belül a nagy egészen. 

Méretre ádámcsutkányi. 
Hirtelen elébe vágott 
a haszon az érdeknek. 
Fénnyel összeizzadt árnyék. 
Állsz, mint a barométer. 
Az eső a felhő 
őszinteségi rohama. 

Családon belüli világhír 

A törvényekben csalódás 
a hibás életfelfogás 
logikus következménye. 

Hihető, mert neked 
csak egy szavadba kerül 
a családon belüli világhír 
megelőlegezése. 

Ott meditációs gyakorlatok, 
itt torony iránt tartó 
mély fekvésű hangok. 

Sötétben tapogatódzó éjszaka. 

Elől a szabálytalankodó irodalom, 
leghátul a piros lapot kapott költészet. 

Baj, nagy baj, ha a semmi képez 
hidat az egzisztenciális befejezettség 
és a városi csöndet megillető 
szuverenitás között. 

Lángnyelviskola. 



Vele tart a jó is 

Jön a rossz, vele tart a jó is. 
Rácáfolt a testre a lélek. 
Jövőt leső kezdet, 
múlttal dacoló vég. 

Járadék utáni járkálás. 
Kihullott a lehetőségből 
mi nem illett bele. 
Pindurkányi csönd. 

Utánozza a látást a nézés. 
Ha egy centivel beljebb megy, 
több van egy iszonyattal. 
Vázlatos ittlétleírás. 

Vezess el önmagadig! 

Édes, mint a cukorka. 
Hasznos, mint a tolószék. 
Parókával az arcán 
lyukmániást alakít. 

Valóságnyi árnyék. 
Vezess el önmagádig! 
Mozgástérre vágyom. 
Oda-vissza utakra. 

Belénk törvénytelenített 
a vakvéletlen. 
Hold és holtpont. 
Porhanyósodik a csont, 

Darabokra esett szét a csönd. 
Egykor ott senki se. 
Ma annál is kevesebben. 
Bajt hoztál, jó hírt adtál tovább. 

Megint és újra ott 

Már megint és újra ott, 
ahol valaki vette magának 
a bátorságot, és egyeztette a kecskék 
és a káposztafejek számát. 

A véletlent ért vádak hamisak, 
ezt állította maga a törvény is. 



Már megint és újra ott, 
ahol a meghalni sincs időm után 
a terv szerint az érzelmi 
andalgásnak kellett volna következni. 

Ha a fények jobbra dőlnek, 
az árnyak meg balra, vedd 
neked szóló figyelmeztetésnek. 

Ha nem a kijelölt célnál kötött ki 
az általad tető alá hozott vers: 
szigorúan betartotta a véletlen 
a fokozatosság elvét. 



Sétagalopp 



A józansághoz igazodás ideje 

Jó, hogy van, ami a Halál Országánál is erősebb. 
ORBÁN OTTÓ 

Függetlenül attól: hol, mikor és milyen körülmények 
között talált rá a dobbanás a szívre, a szó a versre, 
a vers a költészetre, az irodalom az életre. 
Továbbá amit elvettél a semmitől, hogy legyen 
mit hozzáadnod a szükségszülte vanhoz. 
Függetlenül attól, hogy hány órát mutat a politika 
toronyórája. Függetlenül attól: hol, mikor és milyen 
körülmények között ment át játékimitációba 
a fájdalom. Függetlenül attól: hol, mikor és milyen 
körülmények között hanyatlott valóságot züllesztővé 
a kórushangra emlékeztető rögeszme. 
Továbbá az a hatvanhat év, mely összecsúsztatta 
a poklot a mennyel, a szerelmet az Istenre rátalálással, 
a józansághoz igazodást az egyenesbe hozott őrülettel. 
Függetlenül a vesztes mögött menetelő győztestől. 
Függetlenül attól: hol, mikor és milyen körülmények 
között vált a hiányérzet összetevőjévé az önmagába 
visszatérő életsors görbe vonala. 

Közös nótázás 

Uram, én sem a könyvével, sem az olvasóival nem 
óhajtok foglalkozni: kifejezetten csak azzal, 
ami a kettő között van térben és időben. 
Tárgyat árnyakból csak álom épít. 
Ott gyermeki ragaszkodás, 
itt rejtve maradt értelmezési alternatíva. 
Az intellektuális galibát ezúttal is 
a mondatból kimaradt lényeg okozta. 
Azokon a területeken is fontos lett volna 
a kreativitás térnyerése, ahol annak előtte 
megdönthetetlennek látszott a sémák uralma. 
Használati utasítással ellátott zenealjzat. 
Bár művi, a mai viszonyokat tekintve 
pont beleillik a természetmintába. 
Folyik mint a víz, de rögzíthető. 
Annak ellenére, hogy a hol volt, hol nem volt 
jelentéktelenebb mint valaha; évszázadokat 
halványított el, gesztusokat emelt ki 
a feledés homályából. – – – 
Semmi, csak a tenger, az erdő 
és a szél szokásos esti nótázása. 



Sétagalopp 

Van-e olyan ok okozati összefüggés, mely több 
konkrétumot tartalmaz a feladatát ripsz-ropszra 
elvégző hóhérnál? 
Ahol képtelen ellátni romboló feladatát a hiányérzet, 
ott lényegtelen a különbség múlt és jövő, 
célba érkezés és utat tévesztés között. 
Függetlenül attól: hol, mikor és milyen 
körülmények között 
vált sétagaloppá a fájdalomsokaságból kihátrált 
megfigyelő privát élete. 
Ha már toll van a kezedben, és papírlap előtted; 
írd meg szélnek eresztett emlékeid történetét! 
Ha egy kapcsolatfelvételben túlteng a szükségszülte 
muszáj, mutass készséget a problémák 
gyors és hatékony megoldására. 
Ott ovációval fogadott látványráadás,
itt kétségbeesett kijáratkeresés. 
Szobabelső ketté vágott panorámával. 
Függetlenül attól: hol, mikor és milyen körülmények 
között süllyedt le rögeszme szintre a vakhit zsírján 
kövérre hízott igazság. 

Stilisztikai fordulatszám 

Minél kisebb a távolság 
képzeleted és a valóság között, 
ihleted kaszasuhintása annál szélesebb. 

Meghosszabbított álláspont 
a váltakozó 
stilisztikai fordulatszám. 

Már megint és újra ott, 
ahol a tehetség értékekre váltása 
másodvonalba tartozó szélmalomharc. 

Milyen élet lehetett ott, ahol 
az összesen zárszámadó közgyűlésén 
nem illette meg a szavazati jog 
a részleteket? 

Már megint és újra ott, 
ahol a véletlen 
a fanatizmus segítségét kéri 
a káosz mielőbbi célba juttatásához. 

Kérlek, várd meg, 
míg a hajnal kiteszi 
az éjszaka holdvilágszűrét! 



Huzat áll a házhoz. 

Rossznál lejjebb süllyesztett jó 

Megérti egymást a célirányosan 
fújdogáló szél, és az unalomba 
süppedt táj. 
Van, mert formáját az ihlettől, 
tartalmát az értékkel 
egyszerre lépéstől kapta. 
Hajnalfény, szőke hajfürt, 
ősszé átfogalmazott nyár. 
Van, mert az ellentétekben ismerted fel 
azokat az összetevőket, 
miket a külső körülmények nyomására 
kiegészítettek tapasztalataid. 
Függetlenül attól: hol, mikor 
és milyen körülmények között 
süllyesztetted lentebbre a rossznál a jót. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ezer meg egy szín van benne, 
de te csak a szürkét veszed észre! 

Az előremenekülés hátszele 

Hajdu Lajosnak 

Függetlenül attól: hol, mikor és milyen 
körülmények között ajánlott segítséget 
az előremenekülés hátszele. 
A fordulat ott és akkor vált teljessé, 
amikor kitépte magát a közösség 
a gúzsba kötöttség szorításából. 
Míg a szerző a tehetetlenségnek hátat fordítók 
merészségét dicséri, addig te söprögesd össze 
az ellenségeskedés törmelékét! 
Mi rossz van abban, 
ha belefekszik az erdő az ősz fürdőkádjába, 
és lefoszlik róla a tavasz és a nyár tisztátalansága? 
Mi rossz van abban, 
ha egy közjót mozgató a végtelenségig 
variálja érzéseit, és önmagához 
csak sokakat útba ejtve jut közelebb? 
Abban sincs semmi rossz, 
ha arra használod fel a pénzt, 
hogy törje az utat az élethalál harc előtt. 

Berekfürdő, 2002. szeptember hó. 



Nyélbe ütött kimondhatatlan 

A jó vers fontosabb 
megteremtőjénél. 

Évszaktömbökre 
hasogatott esztendő. 

Várok, de csak addig, míg 
nyélbe ütöd a kimondhatatlant. 

Nem jól tudod! 
Alanyi jogon illeti meg a tájat 
az égbolt búzavirágkék ragyogása. 

Ott gyors és fegyelmezett igazodás, 
itt a karikatúra határát súroló idomulás. 

Ahol nincs más kiút, csak a tett, 
ott szégyen az okos szerepében tetszelgés! 

Az izzó láva a hegy 
beismerő vallomása. 

Mi van? Tegnap még pártoltad 
a paradigmaváltás gondolatkutatóit. 

Még mindig érdekelnek a korszellemmel 
kapcsolatos érzelmi összetevők? 

Egész napos vérdíjlovaglás. 

Mondatok súroló fényben 

Békésen kérődző birka a csönd, 
a tenger nyugodt, 
meg se rebben a falevél. 

Őrültségekkel 
megspékelt világos beszéd. 

Bármit, ha megnövelted mondataid 
valóság-áteresztő képességét! 

Hová tűnt az a fiú, aki betegesen 
vonzódott a csökkent értékű 
ismeretek iránt. 

Utat tört magának a fejlődés 
az egy helyben topogásban! 



A tél is és a nyár is a maga ízlése 
szerint fordította le a tájat 
az örök körforgás nyelvére. 

Van, mert hited 
a múlt lábnyomába lépteti 
a jövő felé igyekvő jelent. 

Közérzetkeringő 

Ott közérzetkeringő, 
itt talpra szökkent remegés. 

Függetlenül attól: hol, mikor és milyen 
körülmények között szorították ki énedből 
a lényeget a kényszerképzetek. 

A köröm tartozik így az ujjhoz, 
miként az üresség a homályhoz. 

Az eső után 
a havazás tiszteletköre következett. 

Úgy gazdálkodj a ritmussal, 
hogy a dallam se szenvedjen hiányt! 

Hová tűnt az a fiú, 
aki túlélő késsel vágott 
léket a csöndön? 

Gondolkodj úgy, hogy a te igazságod 
mutasson meg legtöbbet a mából! 

Bármit, ha lépést tudsz 
tartani a tisztánlátókkal 

Az elsőbbség joga 

Emlékezz úgy, hogy érzéseid 
a múltról szóljanak, 
de a jelen is értsen belőle! 

Hol vannak már azok az idők, 
amikor egyetértettél 
az egyetértőkkel? 

A minden gond nélkül idomítható 
csöndön kívül bármit. 

Amit a szó felkínál, 
az elsőbbség joga az értelemé. 



Amit a tett felkínál, 
a változtatni akarást 
illeti az elsőbbség. 

Ezt én mondtam volna? 
Nyomába se léphet 
a neuraszténiás vízhullám 
a szél zenei képzettségének. 

Beszélik, a világ semennyi 
kincséért se válnál meg 
a magadra erőltetett nyugalomtól. 

Kásahegy 

Magad alá gyűrni a kimondhatatlant; 
erre való az őrülettel szövetséget kötés. 
Mire való húsod és véred feladatok elé állítása? 
Csak képzelődsz! Nem borította fel versed egyensúlyát 
a halszálkamintás holdvilággal való bíbelődés. 
Ott lélekhímzés géppel, itt rémtörténetekre 
tagolt emberéletnyi idő. Hová tűnt a fiú, aki célként 
tűzte ki maga elé a kozmoszmezsgyén való végigmenést? 
Függetlenül attól: hol, mikor és milyen körülmények 
között lépted át a szavak küszöbét, és kerültél közelebb 
az ősmondathoz. 
Függetlenül attól; testre szabott optimizmusod 
hol, mikor és kiknek a segítségével verekedte át 
magát a hitetlenség kásahegyén. 

A megsemmisülés malomkereke 

Ahol biceg a gondolat, ott a nyelv is sérült. 
Milyen élet lehet ott, ahol ló helyett 
gebét fogtak be a hozzáértés szekere elé? 
Bármit, ha a csönd köpenyéből 
bújt elő hangod. 
Ugyanazt mondja a nappal, 
mint az éjszaka, 
csak szebben és érthetőbb szavakkal. 
Nem ma van a. soha jobbkor,
de már közeleg az ideje. 
Függetlenül attól: hol, mikor és milyen 
körülmények között bújtál ki 
a megsemmisülés malomkereke alól. 
Milyen élet lehet ott, ahol előrébb tart 
az üres szócséplés a törvény nyomvonalába 
lépkedő értékközvetítőnél? 



Létezésed harcmodora 

Beszélik, könnyen kiismerhető 
létezésed harcmodora. 
Beszélik, szem előtt tartod mind az élet, 
mind a halál alapelv érvényesülését. 
Mikor láttál utoljára bajban 
nagyra nőtt reményt? 
Van, mert ellenőrizted, 
egybeesnek-e tapasztalataid 
a morál alapvető elvárásaival. 
Van, mert a mögötted hagyott 
cikcakkos nyomvonal 
szükség esetén kiegyenesíthető. 
Az égbolt a felhők tintatartója, 
jut eszedbe gyerekkori metaforád. 
Nincs részekre darabolva, de nem egész. 
Stilisztikailag minden stimmel, 
csak éppen használatidegen. 

Nyomás alá helyezett tétlenség. 

Türelmes kivárás 

Megvárom, míg felszabadulsz 
önmagad nyomása alól. 
Megvárom, míg alábbhagy 
jellegtelen kevélykedésed. 
Megvárom, míg teljesíti feladatát, 
a nyomhagyással megbízott szél. 
Az igazság válogatós, a valóság 
csak hébe-hóba, az sem az igazi. 
Pont megfelelt az ötlet az iránta 
támasztott elvárásnak. 
Észrevétlenül felitatott felelőtlenség. 
Megvárom, míg egy tisztánlátó 
lerántja a leplet 
az egyirányú reagálásokról. 
Megvárom, míg összesöpröd 
a magad után hagyott piszkot. 
Megvárom, míg leltárba veszik tapasztalataid 
a múlt egymástól távol eső tanúságait. 
Megvárom, míg kitalál a szóbeszédből, 
mit a futó kaland juttatott az ötről a hatra. 

Kacifántos sorsgörbék 

Megvárom, míg belátod, a jól 
felfogott érdek ellentétes 



a neked szánt figyelmeztetéssel. 
Megvárom, míg aktualitását veszti 
vágyad vérbe és húsba mártása. 
Itt is, ott is kacifántos sorsgörbék. 
Megvárom, míg kilép a mondat 
a szöveg iszapos medréből. 
Annyira azért nem semmi, 
hogy hókupacként ne lehetne görgetni! 
Megvárom, míg kikopik tudatodból 
jó néhány prekoncepció. 
Csak az élettel szövetségre lépett vers 
képes meglepetést okozni. 
Megvárom, míg csodát tesz a csönd 
a félve elrebegett vallomással. 
A testnedvek öntörvényű mozgásával 
kivételesen most ne fogalakozz! 



Emberboly 



Ágy és székláb között 

Ma  pont  annyit  írtál,   amennyit   tegnap  nem  olvastál. 
Ahová  csak   nézel  és  nyúlsz,  összerebbennek  a  magukra 
maradt  emlékek.   Bilincsként  csörömpölő lelkesedés,  bi- 
zonyosságként aposztrofált talán.  Így  beszélni  csak  mos- 
tanában lett szokás.  A  létezésegységek precíz összeillesz- 
tése  után  együtt  hagytad  el  a terepet beteg társaiddal. 
Heuréka!  Uram,  ez  itt  már  Európa?  Ágy  és  székláb kö- 
zött ingázó holdfény. 
Mondj  már  valamit!   Karnyújtásnyira  vannak  egymástól  a 
bátralépett őszelő és az előreszaladt nyárutó. Arra a nyomra 
gondolsz,  amit  az idő hagyott az arcodon, a szél a vízfel- 
színen, a képzelet  a  valóság  sziklatömbjén?  Világképnyi- 
re  duzzadt  önteltség.   Tovább  megyek.   Térdre  ereszke- 
dett  hegyek.  Emberboly  és  kősárkány.  Sehová  se  tarto- 
zás. Felszínbe kapaszkodó ítéletalkotás.  Úgy forogj  (saját 
tengelyed   körül),   hogy   látásmódod  közben  változatlan 
maradjon!  „Nem  kell,  hogy  megirgalmazzon  a  hajnal”. 

Előretörés 

Kukkollós   napkelte,  szolgalelkű dél, közönyös  alkony, 
öntisztulásra ácsingózó  éjszaka.  Miután  kiűzted az el- 
avultból az  újdonság  ördögét,  tárgyalhatunk.  Mit látsz? 
Egy  húsos  fazékban  túrkáló  közös  ismerőst.  Értelmezés 
saját szájíz szerint.  Emberboly és űrtemető. Miért ne le- 
hetne  a  muszáj  az  univerzum  betetőzője? Mondj már va- 
lamit! Megmosolyogni való satnya önáltatás. 
Heuréka!  Uram,  ez  itt  már  Európa?  Az esőcsepp a felhő
tollbamondása.   Írom  a  lelkiismerethez   dörgölődző ál- 
nokságot.    Csalódtam   a   szempontokkal    alátámasztott 
merész állításokban. 
Kérdezhetek  valamit?   Ha  legyőztem  magamat,  én   nyer- 
tem  a  játszmát?  Útbaejtett  lényeg az anyanyelvre hivat- 
kozás. 
Van-e  kétségbeejtőbb  látvány   az   előretört   tudatlan- 
ságnál? Morális öncsonkítással egy színbe hozott hamisítás. 
Felsőországban   derűs megöregedés,  alsóországban  tere- 
ken ődöngő koravén gyerekek. 

Hangkráter 

Hosszan  és szótlanul  nézted  a kiszorítósdit  játszó évsza- 
kokat.  Ahol  a  gondolatra  tigrisként  gondolat  ront,  ott 
nagy  lehet  a  gond.   Körvadászat,  szeszélyes  hangulatin- 
gadozás,   vidékfejvesztés.    A  munkahelyeden   felmondtak, 
ellőtte puskaporát a csönd,  elköltöztél  szeretett  városod- 
ból. 
Mondj  már  valamit!  Látnom  kellene  a lemásolásra kijelölt 
valóságot. Értelmezés saját szájíz szerint. Így beszélni csak 
mostanában  lett  szokás.   Érzékeid  pontatlan  passza  után 
csak  jobb  jöhet.  Írod  a  néző nézőjét; majd dönt a több- 
ség. 
Heuréka!  Uram,  ez  itt  már  Európa?   „Helyet  akarok  ne- 
ked találni  az  életben”.   Sóhajosztályozó,  energiacsator- 
nák,  melltű. Magával  rántotta  (tojásrántotta)  a  belőled 
valót  a  menthetetlen.   Felsőországban  pilótahalál,  alsó- 
országban   érdemrend    visszavonás.     Minden    másképpen 
alakul,  ha  nem  ártod  bele  magad  az  emlékcentrikus  fe- 



lejtésbe. 
Mondd,  a  szalonnán  kívül  mi  nem  lesz  még  a  kutyából! 

Spermabálna 

Mérlegre  tettem a  mát:  szeretem  a  fokhagymát.  Tükör- 
sima  vízfelszín,  fény-féknyom.  Na mondjad,  mit akarsz? 
Meglazítani  „a  szorosra  hurkolt  vágyakat”.   Kötélverő
járt az  akasztott  ember  házában.  Kötekedés,  költözkö- 
dés,  túlköltekezés.  Jobb ma egy  gyíkfürge  szellő, mint 
holnap   egy  lajhármozgású  szél.   „Gondolkodni   szavak 
nélkül  is  lehet”.  Úgy  szedd  szét, hogy egybemaradjon! 
Így beszélni csak  mostanában lett szokás.  Épp  hogy reg- 
gel  van, és máris elérte csúcspontját  magánosságod.  Lé- 
giriadó.  Szoba  van  kiadó.  Hosszas  unszolásra közelebb 
lépett az elérhetetlen.  Mit  gondolsz, sikerül szóra bír- 
nom a halált? 
Mondj már valamit!  Ha összeraknám  apró  szenvedéseimet, 
belepusztulnék a fájdalomba. Változatlan színvonalú tarta- 
lomszolgáltatás.   Virulens  unalom,  valóságba  kapaszko- 
dó irodalom. Spermabálna. Ennyivel beéred mára? 

Rólad az a hír járja 

Látóvá a befelé figyelőt hite teszi.  „Hideglelős izgalom 
járt át”. Beomlott gondolatvilág.  Igaz, hogy te le tudod 
olvasni barátaid arcáról a rejtve maradt érzéseket?  Hát- 
rább a bajból kilábalok elvekre átváltott örömével!  „Fu- 
tás  két  fűcsomó  között”.  Sűrűszövésű, de eseményekben 
silány napom volt. 
Honnan  beszélsz?  Ahol  közelharcot vív egymással a fan- 
taszta  és a szájhős.  Így beszélni  csak mostanában lett 
szokás. Szélzongora, siklórepülés, mészszirtek. 
Na, mondjad, mit akarsz! Visszahelyezni a tisztességet az 
őt megillető helyre.  Felsőországban  harsány  nyáridő,
alsóországban  botra  támaszkodó vinnyogó szelek.  Éjsza- 
kafoglaló, álfolytatás, genetikai másolás. 
A titok  lényegéből csupán egy kiskanálnyit tárt fel iga- 
zad. 
Mondj már valamit!  Rólad az a hír járja,  beleragadtál a 
sárba. 

Belobbant várakozás 

Hosszú  fénycsíkot  húzott  maga  után  gyerekkorom.  Ha 
megmutatod  a bugyidat, sikítást varázsolok elő a csönd- 
ből. Völgytorokgyulladás, falevél a szélben, alulképzett 
kéjgyilkos. 
Még ráérek a magamra  találással – írta barátjának a ke- 
délybeteg.  Vannak  helyek,  ahol a gyógyulás nem igazo- 
dik a betegséghez.  Így  beszélni  csak  mostanában lett 
szokás.  Jobb adni, mint vérszemet kapni.  Díszöngyújtó, 
munkaebéd,  közvetítőszerep.   Kezdek  az  árubeszerzés- 
nél, és meg sem állok az agyi befektetésig. 
Több órás késéssel ért ki a hajnal az éjszakaalagútból. 
Mondj  már  valamit!   Vérig  megsértődött   lombikbébi. 
Belobbant várakozás. írom a csöndnek kijáró tiszteletet. 
Nem  válik  károdra.  Mondanivalóm  van  számodra.  „Éj- 
szakákkal teletömött száj”. 



Holtbiztos 

Írom  a  rólam  mintázott  véres  történetet.  Idenézz!  Meg- 
hajlott a faág  a  holdfény  súlya  alatt.  Honnan  beszélsz? 
Ahol  a  tenger  térdre borul a folyó előtt. Értelmezés saját 
szájíz  szerint.  Kaleidoszkópé.  Emberboly  és  szűken mért 
tömörség.   Ott  és  akkor  szembesülhetsz  a   transzcendens 
alapozó  szakaszával,  ahol  és  amikor időd engedi.  Egy ne- 
kem  való  világot  fedeztem  fel a szó és a tett közötti kü- 
lönbözetben.   Így  beszélni  csak  mostanában  lett  szokás. 
A hóesés a táj öltöztető dadája. Ezúttal is a szótértés vitte 
sikerre az alapfeltételezést.  Pálfordulásra  okot játékosság 
ritkán  szolgáltat.  Miért  van  az,  hogy az ünnep fénypont- 
jára  előbb  találnak  rá a nők, mint a világlátott  férfiak. 
Ezúttal  is  fütyül  a szél az  évszakelvárásra.  Ha rögeszme 
ütközik  rögeszmével,   az   önmegvalósító   csupán   árnyéka 
egykori önmagának. 

Ha valaki keres 

Intellektuális   többletből kimentett    kényszerképzet. 
Etettelek, itattalak,  csakhogy egyszer tőrbe csalhassalak. 
Előny a tudatalattinál:  fogdoshassalak.   Felsőországban 
anyaszimbólum,    alsóországban   tiszavirág-életű becs- 
vágy.  Szabadszemmel  nem  érzékelhető stílusváltás.  Írá- 
sok az alulmúlhatatlan morális infrastruktúráról. 
Mondj  már  valamit!  Az  öregedés célszalagját a gyerekkor 
szakítja át elsőnek. „Ott leszek, amikor kiteljesedsz”. Bo- 
kor  is van,  ugrásra kész  nyúl több  is; mire várunk még? 
Fogas,  foglaló,  tépőfog.  Tűzből kimentett  hajszál.  Így 
beszélni  csak  mostanában  lett  szokás.  Jobb érzés adni, 
mint   vérszemet   kapni.   Szöghúzóágazat.   Kocsmává  át- 
alakított országrész, irányított sáskajárás.  Ha valaki ke- 
res, magházon kívül vagyok. 

Érdeklődés 

Fénynyomot húz  maga  után  a  reggel.  Évszakosztódással 
szaporodó  esztendő, betűsödés, koráramlat.  Rosszul zár- 
tad el; csöpög öndicséreted csapja. Összeadás fejben, há- 
zon kívül  lóerőparádé,  torzulások a hátországban.  Röp- 
lappálya-módosítás.  Hová  igyekeztetek,  amikor  haszta- 
lan  keresték  kételyeim a kijáratot?  Így  beszélni csak 
mostanában  lett  szokás.  Cipőt, ruhát le: kezdődhet a
testlélek  kalamajka.   Agynyomat,   párnacsücsök,  nyak- 
kendőtű. Szövetségnél    kevesebb,    megszövegezésnél 
több.  Sorsára  hagyott  szenvedélybeteg. Mondj már vala- 
mit!  Mosoly  átszabva, objektum átadva.  A stílus a mon- 
danivaló  üdvöskéje.  Négy  érzékszerv  alapjáratban,  az 
ötödiket baj érte. Felsőországban azt és úgy csinálják az 
emberek,   amit  mondanak  nekik,  alsóországban  minden- 
ből elvesz egy keveset a semmittevés. 

Társaság 

A kötélen száradó ruhadarab 
feltételezésem szerint köpönyeg... 



Talán ha nem válik idő előtt társtalanná 
az ügyeletes bajelhárító... 
Talán ha az énekhang kijáratát 
nem állják el a nagyothallók... 
Hol volt, hol nem volt, de még innen 
az erejét rosszul felmérő fantasztánál. 
Tíz évedbe került az ittlétsűrítő 
technikák kidolgozása és elfogadtatása. 
Talán ha az igazságszolgáltatásból 
többre telik a döntetlennél... 
Talán ha a szavak vaktérképe 
nem vész el az utcai tömegverekedéskor. 
Talán ha te is, és én is valóban 
a múlt felé nyitottuk volna ki 
emlékeink ajtaját... 

Menjünk fejre! – mondta a bal 
láb a jobbnak. Folytasd! 
A tél egy nagy társaság; 
benne ilyen díjas jégcsap, 
meg olyan díjas hóesés. 

Üres nézőtér 

Még nem fény, de már világol. 
Van, mert értelmetlenül állok 
a teljességből kiszakított 
mozdulattalan előtt. 
Van, mert a tevékenységház 
alapját a kreativitás rakja le; 
a tetőfedés az ihlet dolga. 
Kimenőt kaptak 
gyerekkori emlékeim. 
Emberboly és „memória fesztávolság” 
Van, mert elhúzva a sűrített 
beszéd függönyét, mellbevágott 
az üres nézőtér látványa. 
Van, mert amennyi hiányzik 
az öröklétből, annyival 
többje van a pillanatnak. 

Zaklatott hangulatban 

Hányadszor festetted 
már át érzéseid turista útjeleit?! 
Minek savanyítani a szőlőt? 
Miért kell véreddel egyszerre 
léptetned a mindenre reflektálást? 
Időt űző unalomból 
hiányérzetbe lyukat vájni: minek? 



Színpadra citált önámítás. 
Arcod sokak arcmása 
A nagydobra vert nyögvenyelős 
megkönnyebbülésnek 
mi morális hozadéka volt? 
Ezt kinek és mikor mondtatd: 
Szabad előttem a kényszerpálya. 
Megtalálás helyett találgatás. 
Te írod a verset, vagy vakon 
követed a képzeleted előtt 
bukdácsoló mondatokat? 

Mintatitok 

Van, mert repetát kéklik az ég. 
Emberboly és cégbiblia. 
Van, mert a forma 
a tartalomból emelkedik ki. 
Van, mert ahol két ágúvá 
válik a szeretet, ott a nő a férfiból 
csak az árnyát veszi észre. 
Van, mert a csönddé kicsinyült hang, 
összhangba hozható a mintatitokkal. 
Van mert a jászol elől elkötött 
telihold a rossz emlékű múltat idézi. 
Van, mert sok a törek és a szalma. 
Vadul zúg-búg isten malma. 
Kifelé haladva a szavak 
mellett a tettekre is figyelj! 
Ittlétnyire tágított látomás. 
Rutinos álmok után 
megdöbbentő valóságvégződés. 

Melléklet 

Az otthon melege nélkül 
nem teljes a mondat. 
Emlékek helyett idézetek. 
Ide nézzetek! 
Az önünneplés első 
pillanataiban szakadás; 
túl az életidő felén: szakadék. 
Létét és lépteit a forma 
a tartalomhoz igazítja. 
Hol ide kap, 
hol onnan lop. 
Egykor a legjobb barát 
volt – ma ádáz ellenség. 
Lefordítsam a rád eső 
terhet a cipekedés nyelvére? 



Hótüdő szomszédságában 
bozóthús. Dohányzacskónyira 
zsugorodott elefántszínű felhő. 
Melléklet: 5 búcsúlevél-töredék. 
Az elhanyagolt külsejű égbolt 
nyomottá tette közérzetemet. 
A versnél megrekedt felismerés 
a regény biztos befutója. 

Fegyverforgatás 

Múltfészekben éhes 
emlékfiókák csipognak. 
Van, mert „a kígyó 
a fára tekeredve vár”. 
Szívószállal leapasztott lélegzet. 
Van, mert sorsom lehalászásakor 
segítőkre leltem. 
Témáját a szóbeszéd 
a közfelkiáltással 
elfogadottból merítette. 
Intellektushoz méltó fegyverforgatás. 
Van, mert a hálószoba 
és a nyílt tárgyalás 
azonos valóságot pulzáltatnak. 
Van, mert hiányzik belőle 
a pillanat íze, de ettől teljes.

Látószög 

A fűcsomótól a füvészkertig 
terjed a megtekinthető 
metaforatartomány. 
Száraz kórót kerget a szél 
az őrhelyét elhagyó sötétség 
és a legkorábban érkezett fények között. 
Van, mert belesüppedt a pillanat 
a vattapuha öröklétbe. 
Van, mert már a keddet követő 
napok egyikén ellőtte 
puskaporát az ünnep. 
Van, mert a létezés legfelsőbb 
fokáig erőlködted fel magad. 
Van, mert többre vitte 
legyőzőjénél a vesztes. 
Van, mert a dolgok helyes megítélése 
kötődik a szegények látószögéhez. 



Tükörterem 

Hajnaltájt mentősök vitték el 
az irodalom tükörterméből. 

Kinek jó az, ha a megszokottban 
mindent a fejetetejére állít 
a sorból kilógó szándék? 

Hány olvasó talált magára attól, 
ha egy túlbuzgó rímkereső 
szóban is és írásban is megdicsérte 
nyugtával a napot? 

A cél a valóságba életet lehelés, 
és nem a személyhez köthető érdemek 
fáradhatatlan fényesítése. 

Hogy hívják azt a fiút, aki lebukott 
a vereség vize alá, 
de már a győzelem tengeréből 
emelkedett ki? 

Nem mindegy: te mondod, 
vagy veled akarják elhitetni. 
A lényeg a gondolatból kimentett 
értékek gazdaságos hasznosítása. 

Poétikai kettős látás 

Beszélik, családotokban egyedül 
te vagy az, aki úgy ahogy, kezelni tudja 
a sikertelenséggel együtt járó hiányérzetet. 

Beszélik, hogy elkerüld a szélkakashoz 
hasonlítgatást, véleményed helyi értékén 
a helyzet gyökeres megváltozása esetén 
se változtatsz. 

Ahol a program nem kapcsolódik 
organikusan a valósághoz, 
(ezt te magad mondtad), ott halálra 
van ítélve kutakodásod. 

Van, de csak azóta, amióta 
nincs tiltva az öröklét 
skurcban történő ábrázolása. 

Hol vannak már azok az évek, amikor 
eltorzította a poétikai kettős látás 
a csak rád jellemző beszédmódot. 



Fényfolt, vércsík, kozmoszmagház. 

Csere 

Milyen ember az, aki a saját 
nevelésű fényt elcseréli egy idegen 
ember idomtalan árnyékáért? 

Milyen élet lehet ott, ahol a józan ész 
az őrület háta mögött 
érzi magát biztonságban? 

Van, mert a történet bonyolultságával 
lépést tudott tartani 
a szövegsűrítés. 

Vannak távoli helyek, ahol az angyal 
kiteríti az univerzumtérképet, 
és az érdeklődőt készségesen beavatja: 
mi mit jelent. Mi az új a régiben, 
és mi a maradandó az átmenetiben? 

Nyugtalanít, ha az emberi természet 
diagnosztizálója lírai erényekkel ruházza 
fel azt, aki jegelte lelkiismeretét. 

Van, de csak ott és akkor, ha már 
a vándorútra kelés első percében 
bekötöd magad istened biztonsági övébe. 

Az organizátor tanítása 

Az elme forgolódása a kitalált körül 
izgalmas téma 
kezdőknek és haladóknak. 

Van, de csak ott és akkor, 
ha a túlzott magabiztosságnak 
nincs beleszólása a dolgok alakulásába. 

A szem a látás kiindulópontja. 
Ez persze nem ok arra, 
hogy a szűklátókörűség 
eret vágjon a nézésen. 

Ott megrágatlanul lenyelt szavak, 
itt magadévá tett kimondhatatlan. 

Se jobbra, se balra: mindig csak 
a cél felé futó után. 



Se fentebb, se lentebb: mindig csak 
az arányérzék mértéke szerint. 

Tartóssá a szövetséget (mondta 
hangját megemelve az organizátor) 
a hasonlóság és a különbség 
eggyé szervülése teszi. 

Az öröm a jókedv postagalambja. 

Romlott képek 

Jaj annak, aki romlott képeket 
dédelget emlékeiben. 

Jó annak, akihez öt érzékszerv 
ugrik segítőleg, ha magával rántja 
a bajok örvénye. 

A hitében sérült mindent 
elkövet, hogy leplezze 
zavarodottságát. 

Ott van vége, ahol a félelem 
kisajátította magának a döntés jogát. 

Ezerszer inkább a magának 
való tűz, mint egyszer 
a szemmaró füst 

Újra itthon és együtt. 



Ahová a szó lép 



Elrontott variáció 

Ismersz nőket is és 
férfiakat is, akik lelkükből 
hosszas rábeszélésre egy tenyérnyit 
mégis csak kitakartak. 

Ahol az unalomnak 
a tradíció szorít helyet, 
ott vagy alulteljesít, 
vagy bankot robbant a képzelet. 

Rajtad kívül senkit se lep 
meg, ha a jó irányából 
érkezik meg a rossz. 

Őszintén sajnálom, ha az 
igazság és a valóság nem 
ismerik fel egymást. 

Szerinted a test nyomvonal-leolvasására 
a lélektérkép alkalmas eszköz? 

Egyre megy: elrontott variáció, 
vagy ügyes csűrés-csavarás. 

Akik hátat fordítottak 
emlékeidnek, már messze, 
nagyon messze járhatnak. 

Mindig másképpen 

Lehet-e szárazon tartani 
párálló víz fölött a puskaport? 

Miféle vers az, amelyiket 
az első sortól az utolsóig 
átitat a megszokás? 

Mindig másképpen tévedek el. 

Ha bizonytalankodni kezd 
őszinteségem, meleg levegőt 
fújatok az élet nagy pillanataira. 

Csak akarnod kell, és én 
összhangba hozom életvitelemet 
a kialakult körülményekkel. 

Mindig másképpen találok magamra. 



Van aki a kezdetek óta a maximumot nyújtás 
és a sorsimitálókkal együtthaladás 
között vacillál. 

Az általad felajánlott hét érzelmi 
összetevő közül csak egyre tartok igényt. 

A levél a fa idénymunkása. 

Ami eladható az életből 

Gyerekkorodban 
az öregek járásához 
igazítottad lépteidet. 

Angyal közeledik feléd. 
Sietve zoknit cserélsz, 
teavizet teszel fel, 
az asztalra kétszersült kerül. 

Kész öngyilkosság a csöndre 
szabott szavakkal érvelés. 

A gondolkodás tánciskolája 

Arra pláne alkalmassá tehető 
a tegnapot követő ma, 
hogy visszanyúlj a kezdetekig. 

Onnan ide, innen oda: 
a tisztánlátás feltételei mellett. 
A részletektől a teljességig eljutás 
a gondolkodás tánciskolája. 

Van, de csak ott és akkor, 
ha nem veszíti el az éjszaka 
a sötétségfonalat. 

Van, de csak abban az esetben, 
ha a formakorlátok lebontása 
egybeesik a tartalom megerősödésével. 

Az elbitangolt nyár helyett 
megszeppent ősz jött. 
Napról napra kevesbül a távolság 
sorsod és a lehorgonyzás 
színhelye között. 

Van, de csak ott és akkor, 
ha egyösszegben kapod meg 



a ténykedésedet megillető 
érzelmi járandóságot. 

Emlékezés papuskára 

A mögötte hagyott idő ott 
és akkor vált számára értékállóvá, 
amikor tanulságok formájában 
belefolyatta sorsa medrébe. 

Mielőtt hasznot húzhatott volna 
az engedékenység őrületéből, 
volttá hidegült a ma történt. 

Ahol hétpróbás gondolat adja 
a szándékhoz illő alaphangot, 
ott szeretni szokták az igazságok 
az ide-oda mozgatható valóságot. 

A régebbi időkből áthozott terv szerint 
papuska a lényeg háta mögött 
kívánta kibontakoztatni életét. 

Mielőtt elérte volna csúcsformáját 
a pillanat, a drága papuska elfújta 
az örömök petróleumlámpáját. 

A képzelet belvilágában papuska 
időnként egy-egy darab fát tesz 
a szeretet pislákolva égő tüzére. 

Korán örülsz 

Kiélezett helyzetbe kerülve 
a legrusnyább gondolat is felélénkül. 

Van, de csak abban az esetben, 
ha nem téveszted szem elől 
a történelem szerepében tetszelgő 
tények nyomvonalát. 

Ez már annak előtte is így volt, 
amikor még nem hajtotta uralma alá a jó 
a rossz elszabadult szellemét. 

Hogy is van ez? Zűrös napokat élsz, 
miközben adottak a feltételei 
az életeddel okosan sáfárkodásnak 



Ott lesz vége, ahol a tapasztalataidon 
átpasszírozott világkép 
emlékszilánkokra esik szét. 

A transzcendenshez szokott fogalmakat 
miért csoportosítottad át 
az irodalom hátországába? 

Mérföldkőnek számító mosoly 

Maga a tény, hogy zavarba ejtettek 
az árnyékban hagyott életrajzi elemek, 
tapasztalatlanságodat mutatja. 

Ott reggel és este eltérő konfliktuskezelés, 
itt figyelemre se méltatott 
mérföldkőnek számító mosoly. 

Ott struktúravizit két ünnep között, 
itt elvi tévedésekkel tarkított terepszemle. 

Van, de csak ott és akkor, 
ha a szó és a tett, 
a közjó és a laza kíváncsiskodás 
azonos mértékben részesül 
a kreativitás isteni áldásaiból. 

Apa és anya 

Az apa viszonya a nők csípőjéhez 
és a valóság partjáig kisodródott álmokhoz 
csupán annyi változást mutat évek múltán is, 
mint a mosolyból kihátrált száj. 

Az anya szerint a realitásokra 
épülő gondolatfüggő érzésekre 
kell hogy essen manapság a hangsúly. 

Az apa viszonya a lyukba gyömöszölt 
transzcendenshez ott és akkor változott 
meg radikálisan, mikor meggyőződött 
előző énje kivitelezhetetlenségéről. 

Az anya haragja a betegség-feltaláló 
iránt akkor enyhült meg, és ment át 
szokatlanul szívélyes együttérzésbe, 
amikor már a saját hasznára kamatoztathatta 
kiutat mutató tapasztalatait. 



Gyalázatos tett 

Látszólagos ittlevés, 
őszintének lenni kevés. 

Szószűke gyerekkor, 
összecsiszolódott ellentétek. 

Sok jóra ne számíts, 
ha érzékeid külön-külön kötnek 
alkut a transzcendenssel! 

Kizárt dolog, hogy úgy 
csukj be álmot, 
hogy közben nyitva 
van a valóság. 

„Hangyabolyra 
helyezett kockacukor”. 

Életmódváltás a zsigerekben; 
ez a legbiztosabb kiút. 

Mellékvonal 

Enyém a kiszélesített 
árnyékárok, tiéd a szeretet 
vesemelegítője. 
Ismerkedj meg közelebbről is 
a kapott válasz hatalmával! 
Egyenesen kívánatos, ha időnként 
kormányozhatatlanná 
válik a képzelet. 
Mint tartályt a víz, 
kitölti sorsodat az élet. 
Tegnap mögötted baktatott, 
ma előtted üget. 
Az érzelmileg elfogadott 
az igazság falra festett ördöge. 
Ne keseredj el, ha egyetlen 
érdekmintát se találsz 
a kinyitott könyvben! 
Az ímmel-ámmal 
a lelkes hozzáállás mellékvonala. 
Ott és akkor láttam először 
és utoljára fénydárdával 
átdöfött felhőárnyat... 
Enyém a szülőföld kuckója, 
tiéd a visszavonásra se méltatott 
ködből kibontakozó út. 



Problémabog 

Lyukas felhőzseb. 
Hol ez, hol az 
potyog ki belőle 

Ne higgy neki! 
Csak megjátssza 
a nyomorékot a csönd. 

Alap és tető nélkül 
is teljes, ha az maradtál, 
ki egykor voltál. 

Gatyamadzagnál könnyebben 
megoldható problémabog. 

Bármit, ha megszilárdult 
a talaj az ostromgyűrűből 
kitörni vágyó talpa alatt. 

Lerombolhatatlan mondat, 
gyenge verslábakon 
álló költemény. 

Átfogalmazott emlékek 

Jogos vád érte az éjszakát, 
a nappal helyzete is megingott. 

Ez itt egy önmagával egybeeső, 
sokat fészkelődő ország. 

Hajszállal összefogatott árnyak. 

Ha látni akarod jövődet, 
emlékezz a mögötted hagyott évekre! 

Álommal valóságot 
megtéveszteni csak fordított 
logikával lehet! 

Elfogadom a szavakat, 
de csak ha csönd is jár velük! 

Önző dög a kreativitás: minden 
titkot ki akar belőled szedni. 

Uram, ez itt a privatizált 
forradalom emlékkönyve, 
tessék már beírni valami 
velőset és szépet! 



Ahová a szó lép 

Ahová a szó lép, 
oda igyekszik a mondat is. 

Ahol egymást tiporja el 
a jó és a rossz, ott várható 
a történelem beteget jelentése. 

Ezer kéz se tudná 
kibogozni, mit a félelmek 
kuszáltak össze benned. 

Milyen élet lehet ott, 
ahol egymást követik 
a tanácstalanság 
meg-megújuló rohamai? 

Van, de csak ott, ahol a csatazaj 
elültével a test és a lélek 
meg nem támadási szerződést 
kötött egymással 

Egykor ez így 
elképzelhetetlen lett volna. 
Két eltérő életfelfogásban 
azonos hullámhosszra van 
állítva érzés és gondolat, 
szóból értés és nemlétpazarlás. 

Mi történik itt? 

A szerencse is kellett hozzá, 
hogy visszatalálj a rosszul megírt 
verstől az élet sorsfordulóihoz. 

A véletlennek is szerepe volt benne, 
hogy megtaláltad az örömökhöz 
leginkább illő stílust. 

Mit sem ér a törvény 
és az igazság, ha a transzcendensben 
található összetevőket 
nem tartalmazzák érzéseid. 

Hogy’ van az, hogy a veled 
történtek színüket vesztették, 
míg emlékeid fizikai állapota 
kifogástalan maradt. 



Lesz aki majd így szól: 
Elcserélném sötétben 
tapogatódzásomat 
egy fején talált szögért. 

Mi történik itt? 
Gyakorolják az árnyak 
a falra mászást. 

Baráti eszmecsere 

Hová, kihez forduljak, 
ha azt látom, hogy egy 
jól induló tisztulási folyamat 
kezd zavarossá válni? 

Legkevésbé az érdekel: hol, mikor 
és milyen körülmények között 
keményedett meg akaratod, 
lágyult meg szíved, 
oldódott meg nyelved. 

Beszélik, többre tartod 
a megszokásokhoz ragaszkodást 
a valósághoz közelebb kerülésnél. 

Vissza tudsz-e emlékezni 
olyan élethelyzetre, 
mely mint áldozatát az oroszlán 
tépte, szaggatta tehetségedet? 

Az utolsó közkívánat 

Beleértve a csöndet, 
és gyerekkorod nevezetes dátumait is. 
Stilizált ittlét, sietős 
értékátcsoportosítás. 

A vérösszeadást hogy értsem? 
Vitathatatlan tény a történetben 
elrejtett erotikus túlfűtöttség. 
A vers az észjárás önarcképe. 

Semmiért sem bolondul 
annyira az önpusztítás, 
mint a saját fészekbe piszkításért. 

Ez meg hogy lehet? 
Esik szét, hull darabjaira 
az örökléttel összefogatott. 



A csönd eltérő életszakaszai 

Jaj, már megint és újra ott, 
ahol test és lélek 
sohasem beszélt azonos nyelvet. 

Hihetővé tisztult valótlan. 
A fájdalom az öröm 
megbízható hírvivője. 

Próbáld meg szavakkal is 
kifejezni a csönd 
egymástól merőben eltérő 
életszakaszait! 

Nem te vagy az első, akinek 
beletört a bicskája a gátlástalanság 
közérthető interpretálásába. 

Van, mert nyilvánvaló 
az összefüggés a domináns felhő, 
és az alárendelt szerepet játszó 
csodatevő között. 

Miután elpuskáztad a teljesség 
felkínálta lehetőséget, 
maradt a töredékigazságtól 
remélt segítség. 

Letiltás 

Megvártam, míg kikászálódik 
a telihold az éjszaka ágyából. 

Folyamatában vizsgált hiányérzet. 

Már megint és újra ott, 
ahol a test is és a lélek is 
megtagadta a semmitől, 
hogy megvethesse lábát. 

Megvárod, 
míg beillesztem életvitelembe 
a részeire bontott szüntelent? 

Felőlem akár a világvégét 
is kikérheted magadnak! 

Már megint és újra ott, 
ahol a közhelyekkel gazdálkodás 
szab irányt az élet értelmének. 



Már megint és újra ott, 
ahol a törvény trénere a vakhit, 
s fölöttébb büszke tanítványára. 

Megtiltom, hogy a bennem 
és az általam történtek szintjén 
halálom után bárki is változtasson! 

Kihagytál egy kedvező alkalmat 

Még a napnyugtát megelőző órákban 
újabbnál újabb ízeket 
sikerült becsempészned a csöndbe. 
Rendezetlen hangulatodat ezúttal 
nem nyomta mélyebbre egy elképzelt fájdalom. 
Honnan számítódik a szó, ha kimondója 
híjával van a szuverenitásnak? 
Honnan számítódik a mondat, 
ha folyton leveti hátáról a végtelen, 
mint eszes ló rossz hátasát? 
Honnan számítódik a tényekre alapozottság, 
ha megfosztod tartalmától a természetet? 
Egymást követő gyors morális visszamondások. 
Kihagytál egy napot, oda a barátaid 
történetét fogod lejegyezni megkülönböztetett 
részletességgel. Kihagytál egy kedvező alkalmat, 
oda fogod beírni drága halottaid nevét. 
Kihagytál egy szlogent, hogy biztonságban 
érezhesd megállapodottságodat. 
Nem érted? – – – 
A fekete kérdése a fehérre vonatkozott. 

Elmés bohémek 

Az attól függ, mikor és milyen körülmények 
között került közelebb a víz a vízhez, 
a tűz a tűzhöz, a test a lélekhez, 
az igazság az el nem mondhatóhoz. 
Olyasmire kell hogy gondolj, ami nem szín, 
nem illat, nem hang, de nem is csönd! 
Olyasmire kell hogy gondolj, ami távol áll 
a mozgástól, de nincs közel a mozdulatlanhoz! 
Olyasmire kell hogy gondolj, ami hordozza 
a vers szellemiségét, de nem hagyja magára 
a történetekre támaszkodó regényt sem! 
Olyasmire kell hogy gondolj, aminek eszköze 
az ujjnyi repedés, de végső célja 
a szakadékból mielőbbi kijutás! 
Olyasmire kell hogy gondolj, ami ehetetlensége 
ellenére fogyasztható, kalóriadús és laktató! 



Olyasmire kell hogy gondolj, amire a távozó 
gondol az érkezőt megpillantva! 
Olyasmire kell hogy gondolj, mint azok 
az elmés bohémek, akik beleképzelik 
mondataikba Isten világról alkotott képét! 
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