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Főpróba 



A nyugalom ára 

Várandós esőfelhő. 
Elsodort egészség. 
A látszat tartja magát, 
a lényeg esett szét. 

Holtversenyben 
lettél magányos. 
Se nem modern, 
se nem hagyományos. 

Lába kélt 
a rólad szólónak. 
Legyen értelme 
minden leírt szónak. 

Paraméter és szappanhab 

Rögeszmeforgács. 
Paraméter és szappanhab. 
Megemelte a felhőárnyat, 
a földből kibújt bab. 

Van, aki ügyesen herél emléket. 
Más remekül operál vakbelet. 
Erősebb az ajtófélfánál 
az ablakkeret. 

Te szaladgálsz, én rohanok. 
Ő fűhöz-fához kapkod. 
Az alagsort az angyalok lakják, 
az emeletet a latrok. 

Szétszálazott summa 

Kihagytam a kettőt, 
nem leszek benne a négyben. 
Se kint, se bent nem voltam: 
közbülső életet éltem. 

Vágd ketté, ragaszd össze! 
Helyettem is mondj imát! 
Hetente legalább egyszer 
vedd a kezedbe a bibliát! 

És annyi se, hogy hova lett. 
Folyton kilógtál a sorból. 



Ki puhány és kényelmes, 
ne várjon sokat a sorstól. 

Árnyék 

Zajt zörej támogat, 
forgószél a haragod. 
Ide-oda futkosással 
telt el a napod. 

Megspékelt határtalan, 
irányíthatatlan akarat. 
A kimondhatatlan mellett 
kötelezted el magad. 

Incselkedik a nyárral az ősz. 
Lüktető férfihalánték. 
Az erdő hóna alatt, 
sötét szőrcsomó az árnyék. 

A hölgyek és az urak 

Könnyítsd meg a jó dolgát! 
Míg te elméleteket gyártottál, 
más vitte helyetted a poggyászt. 

Duplafalú mozdulat. 
Sötétben is elboldogultak 
a hölgyek és az urak 

Tényként aposztrofált sejtés. 
A kételyé az utolsó szó: 
Morális utat tévesztés. 

Hiábavaló a tisztánlátás, 
ha se cél, se megoldás. 

Ha netalán mégis 

Se az, hogy miért és hova. 
Értelmetlen huzavona. 

Se az, hogy hol és kinek. 
Bárcsak lenne becsülete a hitnek! 

Se az, hogy mire föl, de tényleg. 
Már megint elsikkadt a lényeg. 



Se az, hogy csípje meg a kánya. 
Senkinek se lett belőle kára. 

És te kivel, míg ő mással. 
Versenyt futsz az elmúlással. 

Se az, hogy ki gondolta volna. 
Elefántnyira növesztett bolha. 

Se az, hogy ha netalán mégis. 
Sajnálom. Hamvába holt tézis. 

Elgörbült szög a pillanat 

Dr. Kaposvári Kázmér emlékére 

Amiben alig van salak; 
elgörbült szög a pillanat. 

Nincs benne káros anyag; 
jobban érzed tőle magad. 

Kis lét pici nemlétben; 
sötétség viaskodik fénnyel. 

Mozdulatlant befelé folytat; 
egyszerre négy évszakot forgat. 

Kevés, de nem is kell több; 
kifőzte tervét az ördög. 

Sok, de nem elég; 
neked adta felét. 

Tetemesebb a múltnál a ma van, 
ajtó csukódik, zár kattan. 

Szikkadtan és beletörődve; 
az áldott anyaföldbe. 

Főpróba 

Se az, hogy honnan jött. 
Se az, hogy kiket hozott szóba. 
Nőtt-e a hozadék értéke? 
Sikeres volt-e a főpróba? 

Se az, hogy hová megy. 
Ki állt mellette a bajban? 
Mennyit értett meg a szóból 
az iszonyatos zajban. 



Se az, hogy mikor lesz vége. 
Ide akartál kilyukadni? 
Miért követelsz többet, 
mint amennyit te tudsz adni? 

Pásztázás 

Rombolóbb az előrefüllentés 
a visszafelé hazudozásnál. 
Képzeleted nem arról szólt, 
mit saját szemeddel láttál. 

Fentebb jutni itt és most 
csak lefelé haladva tudnál. 
Látva a veszélyt, a túlerőt, 
minden bizonnyal elfutnál. 

Súgólyuk 

Bizony, eljárt az idő 
beszédmódod fölött. 
Ebrudald ki mondataidból 
a lila ködöt. 

Ki önt tisztább vizet a pohárba; 
vetélkedett két barát. 
Az egyről a kettőre jutás, 
nem tűr halasztást. 

A küszöbön ülve 

Nézd már az öntelt 
ugrabugráló majmot! 
Meggymagot köpnek így ki, 
mint ő a szót. 

Rúg és harap 
a többet mutatás fedező csődöre. 
Szólítsd a múltat, 
gondolj jövődre! 

Kiebrudalás 

Mit keresett a naplemente 
a tétlenkedők között? 



Kiebrudalta a völgyből 
a kancsukás szél a ködöt. 

Mit keresett a hol volt, 
hol nem volt emlékeid között? 
A múl hűlt helyére 
az itt és a most költözött. 

Dúl-fúl a káosz, 
a rend fegyelmezett. 
Eltűnt a nap a hegyek mögött, 
az út eltekergett. 

Sejthetően 

Szemérmes törvény, 
gátlástalan káosz. 
Gyakorolja az igazodást 
a lehetőség a vágyhoz! 

Töltésen ötölés-hatolás. 
Sietős a csönd dolga. 
Elhiszed-e, hogy a rossz, 
a jóval lett elrontva? 

Az egyik árkot ás, 
a másik gépet vezet. 
Sejthetően kevés 
ember olvas verseket. 

Vételár 

Ön szerint Uram, mennyi 
az igazság vételára? 
Miként tekint itt és ma 
e libabőrös világra? 

Magas nézettségi szám. 
Érdekek iszapbirkózása. 
Zökkenőmentes 
a hiányérzetek pótlása. 

Műtétre várakozó csönd. 
Tőlem várod a választ? 
A silány és a bóvli 
mindent eláraszt. 



Akkordok 

Igen, igen, igen. 
Az értéket magunk felé menekítem. 

Nem, nem, nem. 
Emlékeimet szélnek eresztem. 

Lávafolyam, lávafolyam, lávafolyam. 
A vonal és a folt között a pont voltam. 

Ruhaminta, ruhaminta, ruhaminta. 
Az álom a valót mesévé alakítja. 

Formabarát tartalom. 
Elszalasztott alkalom. 

Fáklyaláng, fáklyaláng, fáklyaláng. 
Máig nem tudtad megfejteni a talányt. 

Rohamsisak, rohamsisak, rohamsisak. 
A gyerekek maguk között sót köpőnek hívtak. 

Gólyafészek, gólyafészek, gólyafészek. 
Puhítják a káoszt az ellentétek. 

Alagút 

Nagyokat lép a szél. 
Aprózza az eső. 
Csendes utca, 
lármás temető. 

Ádámcsutkaszár. 
Fiatal huszár. 
Zsebből kikandikáló 
holdsugár. 

Víz pottyant a vízbe. 
A kútban egy másik kút. 
Érzést látomás folyatat: 
Alagút. Felhő alatt út. 

Kínokkal viaskodás 

A kínokkal viaskodás 
megoldotta nyelved: 
Sistergő ellentétektől 
szenved a nemzet. 



Ahol az emlékezet 
a hagyomány tisztaszobája: 
ott az értéket választás 
a tisztesség főpróbája. 

Ahol abroncsként fogja 
össze a tartalom a formát, 
ott a hitelességre az isteni 
teszi fel a koronát. 

Sorsminták 

Testből léleknek való. 
Késlekedős dallamfaló. 
Okot az oktalanságban talált: 
semmibe se vette a halált. 

Holdfénnyel átitatott faág. 
Sose látott, de gondja van rád. 
Álmot édessé tenni így kell: 
elnyűhetetlen hittel. 

Sorsátejtésre bezzeg telik! 
Reggel van, vagy már esteledik? 
Túlzásba eső véletlen. 
Nagy a baj a végeken. 

Múltat kevertél a mába 

Tegnapnál régebben, 
holnapnál korábban. 
Forog a kulcs a zárban, 
miként álmatlan az ágyban. 

Rossz tüdő, rossz levegő, 
halált provokáló élet. 
Miért ne kérhetne a baj 
a reménytől segítséget!? 

Futottál a pénzed után, 
múltat kevertél a mába. 
Kígyót-békát kiabáltál 
a javadat akaró igazára. 

Észak és dél 

Háttal a halál áll. 
Szemtől szembe az élet. 



Egymást túllicitáló 
váratlan nehézségek. 

Bemagolt mosoly, 
árván maradt évszak. 
A lelkedet dél becézte 
a testedet észak. 

Húztad az igát, 
mások szekerét toltad. 
Egy kalap alá vetted, 
a rosszakat és a jókat. 

Biztos alibi 

Ahol most állsz; tegnap még 
kampósszög állt ki a csöndből. 
Míg álma bábuit rakosgatta, 
mindent elloptak a csősztől. 

Ahol most versedet írod; 
mélyen benyúlik a múltba a pillanat. 
Az élet is miként a halál, 
üvegfal mögötti kirakat. 

Az se jó, ha biztos alibije van 
annak, aki majd a helyedbe lép. 
Hiába uralt mindent a rend,
káoszba csúszott a vég. 

Kacifántos világ 

Emitt balra lépked, 
ki egykor jobbra tartott. 
Amott a javak nélküli 
megsokszorozta a hasznot. 

Bűzlik és gőzölög 
a vakhit mellékterméke. 
Már az elején ráéreztél, 
a gyászos végre 

Se az, hogy soha rosszabbat. 
Ő maradt utoljára. 
A kacifántos világ 
a bolondját járja 



Az égbolt csigolyasora 



Keresztvíz 

Azt a szót keresd, amelyik minden mondat 
zárjába jó! Ma már nem számít fehér hollónak 
a logikai ámokfutás. Van itt ész! Kamatostul 
visszakapott tanulópénz. Egyszerre lép a szó 
és a tett, csak nem azonos irányba tartanak. 
Ni csak! Újból erőre kapott visszafogott 
indulatosságod. Miként az a lapszélen egykor 
rögzítve volt. Jobb is, hogy nem hallja a kezdet, 
miként vonja meg a mérleget a vég. Csak az nem 
lát a múltból át a mába, aki nem akar. Azzal meg 
pláne nem lehetsz megelégedve, amit a pillanat 
jelölt ki a számodra a tűréshatáron belül! Így volt, 
láttad. A rossz tartotta keresztvíz alá a jót. 

Dobbantás 

Kimondhatatlant átívelő szó. A vers aprókat, 
a próza nagyokat lép. Ha nincs jelen vágyad tárgya, 
te sem vagy a valóság kedvezményezettje. 
Állehetőségekkel előhozakodó távolba látó. 
Lopjál meg. Vidd, ami megtetszett. 
Te ezt tudtad? Jócskán kívül esik az időről 
megfeledkezés a tárgyiasítás határán. 
Csak akarnod kell, te is hasznot húzhatsz 
az eltűnésben járatos dolgokból. Többnyire 
telibe találja a magány az egyedüllétet. 
Hajszálnyi választja el a titkot a nyitott ajtótól. 
Miként egykor a lapszélen rögzítve volt. Minél 
messzibbre kalandoznak el gondolataid, annál 
közelebb kerülsz a magad elé z. 

Az égbolt csigolyasora 

Mondod, mert zöld utat kaptak a szavak. 
Vetkőzteti az alkony a délutánt. 
Mennyiségi elmozdulás, minőségi helyben topogás. 
Sárban totyogás. Motyogás. Álmodik a gyomor. 
A földet súrolásban az elérhetetlenből is van egy kevés. 
Vágj rést a szón, hogy legyen hová betömködnöd a mondatot! 
Növeli a ráció esélyét, ha a múltnál köt ki a ma. 
Sokaknak szánt nevetés. A tejút az égbolt csigolyasora. 
Mintha egyenletesebbé vált volna az évszakok közötti 
rivalizálás. Kevesebb bíbelődést, több lényeggel szembesülést! 
Kevesebb nyüzsgést, több megszólaltatott csöndet! 
Te mennyire voltál tekintettel a tapasztalatból kifacsartra? 



Lapockacsont 

Szószerelem, kibiccel helyettesített koronatanú. 
Aki hallja, ne mulassza el a sarkára állást! T. például 
kötelezővé tenné az emlékek fertőtlenítését. 
Miért vont büntetést maga után a bizonytalan melletti 
megállapodás? Kevesebb eső utáni köpönyeget, több 
előrelátást! Kevesebb én-patronálást, nagyobb teret 
a tisztességnek! Kevesebb önpusztítást, több kisimult arcot! 
Csak mondod, de nem mered megtenni. Nem mondod, 
de megteszed. 
Ellentétben az élettel, a halál abszolúte szavahihető. 
Hadonászás, rúgkapálózás döntés előtt és döntés után. 
Soroljam a rossznál megrekedt momentumokat? 
Vegetáló bánat, magára hagyott magány, szavakkal 
felzabáltatott ígéret. Legalább egyszer te is 
megvakarhattad volna az égbolt kiálló lapockacsontját. 

Nyüzsgésigény 

Honnan szorult az évszakokba ennyi nyüzsgésigény? 
Mondod, mert mondhatod. Madárfészekből kizuhant 
csönd. A véletlen kezdte, a törvény befejezte. 
Az öregségben is meg kell, hogy mutasd magad! 
A minap látott gyerek épp így himbálta a füstölőt, 
mint most a dél felől fújó szél a faágakat. Magam kezdtem 
el építeni magányomat, magam is szeretném befejezni. 
Félre az útból a lyukból lyuk felé tartó érzésekkel! 
Édesapásítással feledtetett hiányérzet. Ahol mindent 
a megengedés kormányoz, ott se ki, se be. Se előre, 
se hátra. Pocsolyaszag. 

Befelé vezető kiút 

Nagy a csend a rend körül, önmagával van 
elfoglalva a káosz. Kívánom neked is: Találd 
meg a befelé vezető kiutat! Ami könnyű, 
ami játékos, ígérem, távol tartom a vért izzadástól. 
Elrángattam a csörgős sipkás bohócot a szentség 
mellől. Üres papírlap, spontán rímkényszer. 
Fejlődés, fejlövés. 
Hamar megártott a sok a hivatkozási alapból. 
Addig ne produkáltasd a tartalmat, míg nem jött 
tisztába feladatával a forma! Kéz alá helyezett pillanat. 
Ész alatti, szív fölötti túlvilág. 
Az élet terhe alatt nyögő mondatot írd! 



Kiüresedett életlehetőség 

Tisztázatlan szerepek. Amiért te a fejedet csóválod, 
azon én csak nevetek. Amit kihagytál versedből, képzeld 
bele a valóságba! Mondod, mert mondhatod. Rosszra 
berendezkedett gonoszkodás. Beugratás. Területi integritás. 
A nincs tovább tett pontot a kezdet végére. A csönd gazdagított, 
a lármától jót kevésszer kaptál. Sok dolgok vannak a lényeggé 
nehezített látszatban, mit hited tovább tökéletesített. 
Ötletes az elgondolás, csak kár, hogy nincs benne naplemente! 
Bontott anyag. Rontott szöveg. Bomlástermék. Lökdösődés, 
megtévesztő célok, hamis eszközök. Kezd kirajzolódni a homályból 
a hétvége probléma-panorámája. A győzelem múlékony tét. 
A veszteség kiüresedett életlehetőség. Versenyezzünk: Ki tudja 
fényesebbre törölni a szavak fenekét? 

Átminősítés 

Elvesztél, ha nem arra törekszel, hogy a rossznak is 
jó legyen. Nyelesd le a felhővel az eget! 
Ne tekintsd megbocsátható bűnnek, ha rossz helyre 
teszi a hangsúlyt a múlt előtt gazsuláló emlék! 
Miként az a lapszélen egykor rögzítve volt. 
A valóság képzeleted hatályos menetrendje. 
Eredendőnél megrekedés, értelmetlen veszekedés. 
Egyenes beszéd, görbe este. Vágtad már mosoly előtt 
haptákba magad? Ugye csak épp a siker kivitelezésére 
nem jutott időd? Akkor sincs vész, ha nem áll rendelkezésedre 
tartalék hit. Egyke téma, egyke történet egymást váltó 
szereplőkkel. Kár, nagy kár, hogy az járt jobban, aki 
voksát a selejtes érzések mellett tette le. A maga által 
teremtett valóságon lépked képzeleted. Változatlanban 
eltévedt mozgás. Ha bezárult a kör körülötted, 
minden szó nyitó szó, minden mondat záró mondat. 

Előre lefutott múlt 

Vesd össze az ismereteidbe fektetett energiamennyiséget 
a veszteséges érzelmek számával! Lent azért nem, mert fent 
igen. Lent azért igen, mert fent nem. És ha mégis lenne előre 
lefutott múlt? Miként az a lapszélen egykor rögzítve volt. 
Visszaszelídülés a vadállatok közé. 
A hiányérzet többé tett, a gondtöbblet kifosztott. 
Emlékszel-e még rá, amikor alkonyt kaptál születésnapodra? 
Megszólítható és szállítható. Előre-hátra tologatott gyerekkor. 
Modernül a hagyományost, hagyományosan a modernet. 
Amit az érzékeidtől nap mint nap kaptál és kapsz, azzal igazán 
meg lehetsz elégedve. A képzelet dolga a képzelődés, és nem 



a tépelődés. Ha nem illik bele a téma véred munkásságába, 
sietve hagyd el a helyszínt. Amit fanyalogva fogad a szándék, 
ahhoz az akarat is ímmel-ámmal viszonyul. A kitavaszodás a 
táj leckefelmondása. 

Ha nyomon vagy 

Vesd össze az árnyékra támaszkodás hátrányát 
a fényekre hivatkozás gyakoriságával! Miként lett 
a ketté tört igazságból három hamis állítás? 
Mindig csak annyit mondj, amennyit ilyen-olyan okok 
miatt eddig elhallgattál! Miként az a lapszélen egykor 
rögzítve volt. Originált. Álmában bepisált. 
Üssön át az irány a véletlenen! Nem érintkeznek, de megtartják 
egymást. Miközben lassítottál, többeket lehagytál. Bolondságokat 
fecsegett az igazság leendő várományosa. 
Se szeri, se száma a semmi mögé felsorakoztatott okoknak. 
Ahogy apad, úgy növekszik. 
Egyik csönd helyett se voltál hajlandó hallgatni. 
Egyik halál helyett se akartál intézkedni. Szűkös választék: 
keresztbetevés, keresztet vetés. Árnyéka egykori önmagának 
a pillanat. Ok az elégedettségre, ha nyomon vagy. 
Juszt is végigvitte a megkezdett reformokat a tavasz! 
Miként az várható volt, a maratoni versengésben az égbolt 
kerekedett felül. Nehogy már a gondolatfarok csóválja a valót! 

Ha jót akarsz magadnak 

Mondod, mert mondhatod. Lyukas zsák a tartalom, 
a forma a szavak fedezete mögé bújt. Egy hajszál választja el 
a korszakvizitálót az önpusztítás máglyatüzétől. Lóistálló. 
Parányi mozgástér, szétszálazhatatlan gondolatok, helyére 
visszaparancsolt jelen. Melyik mondatot mondjam? 
Azt-e, amelyik az orránál fogva vezeti az igazságot, vagy azt-e, 
amelyiket az igazság vezet az orránál fogva? 
Ez sem így van! Az élethez közelebb jutással nem jár együtt a haláltól 
távolabb kerülés. Irritálja a fájdalom a fájdalmat. Örömteli az eset, 
ha az örömnek az öröm mutatja meg a helyes utat. Tartsd távol magad 
a lelki elkorcsosulástól! Okos érvekkel lenyugtatott probléma. 
Kivételt képez az önmagán naponta erőszakot tevő égbolt... 

Irgalom az irodalomban 

Miként azt te is láthattad, magára talált a tartalom, 
de nem tartott vele lépést a forma. Talán azt még se, 
mit a vihar habart bele a tájba! Miként az a lapszélen 
rögzítve volt. Akkor igazi a napfelkelte, ha valamennyi 
fény készenlétben áll. Irgalom az irodalomban. Megítélés. 



Jó helyről merítés. Ha te így, én se másképp! Visszatalált 
a múlt mellé a jövő. Ha van rend, rendben. Váltottál. 
Senkit se áltattál. J. a rosszat a rossz felé, a jót a jó 
irányába mozdította el. Nem leszek kavicsod, hogy játszhass. 
Nem szeretném látni, inkább elképzelem metaforáid 
tarlóégetését. Kis híján az újdonság erejével hatott. 
Ahogyan ma van, az jobb a tegnapinál, viszont rosszabb 
a következő évek megítélésénél. Győzelemre rátelepedett 
stagnálás. Szekértáborzörgés, kocsiút az éjszakában,
tempóváltás a beavatottak szája íze szerint. 
Egymást érő baklövések, országút menti nyaktörések. 
Asztag és pocsolyaszag. Évek óta dögkeselyű köröz 
az elmúlás fölött. 

Okos döntés, zajos söntés 

Miféle alvilágba és felső világba képzeltél te el embert és állatot, 
fát és madarat, kiszáradt fűcsomót és kiöntött folyót? Fújhat-e egyszerre 
észak és dél felől a szél? A múlt a jelenben létezés minimuma. 
A szó a szélsőségesen kimondhatatlan határesete. Határátlépés. 
Határtágítás. A fokozatokban gondolkodástól a lelassult fénysebességig. 
Sötétség nélküli alvilág. Felső világ magasság nélkül. Egybeterelt ellentétek. 
Egymástól erőszakkal elválasztott egybeesések. Egyezkedési forrpont. 
Arccal az alvilág felé. Háttal állva a felső világnak. Álcázott tudattalan, 
nyíltlánggal égő lelkesedés. Okos döntés, zajos söntés. 
Van fogalmad róla, ki mindenki távolodott el a víztől a tűz kedvéért? 
Ki mindenki változtatott véleményt, csakhogy közelebb kerülhessen 
a tekintetét magasan hordozóhoz? 

És a többiek? 

Szótól szóig, mondattól mondatig, verstől versig. 
Éveket hátrább toló szöveg, megszokást tagadó 
igazság. Én itt, te ott, és a többiek? És aki azzal sincs 
tisztában; kicsoda és hol? Vigyázz, a sarkadba lép 
a fekete, belelóg orrod a fehérbe! Világgá mentek 
versedben a szavak. Légszomjjal küszködik a csönd. 
A nehézség a baj pöcegödre. Gondolatot lendületbe 
hozó megrázó történet. Ahol tömeggé sokasodtak 
az ácsorgók, onnan mindenfelé vezet út. 
Ne súgj, megtanultam a leckét, mondta a fa a szélnek. 
Ne segíts, tudom a dolgomat, suttogta az esőcsepp a felhőnek. 
Tedd meg, ha bizonyításra szorul léted! Ne gondolj rá, 
ha általa csak a látszat szaporodik! Gondold át újra, 
ha tőle függ igazságaid jövője! Álmod alátámasztásához álmot, 
vagy kőalátétet veszel igénybe? A dolgok sematikus megítélése 
összeegyeztethetetlen a véreddé vált létmóddal. 



A lárma a hangok közszereplése 

Mondod, mert mondhatod. Határátlépés. Határtágítás. Lányillatú alvilág. 
Látványtól távol tartott látás. A csönd dolga nem a behódolás. 
A lárma a hangok közszereplése. Ha a kertben tartózkodsz, keresd meg 
a befelé vezető mondat nyomvonalát! Ha tengerparton sétálgatsz föl és alá, 
ne a mondat végére kitett ponttal foglalkozz! Ha derűs fölötted az égbolt, 
hagyd békén az árnyakat! A helyváltoztatással szövetkezett mozgás 
gondolataid jótevője. A tűztől ne a víz kedvéért távolodj el! A tűzhöz 
közeledve ne csökkenjen a távolság közted és a víz között! A mozdíthatatlant 
told el magadtól, a súlytalan keveredjen el véreddel! Az idebent árvaságát 
ne takarja el az odakint fenségessége! Van-e még valami, amit nem hozott 
szóba az élet? Mi van még, amit tabuként kezel a halál? Segítsd a kitalált 
beilleszkedését a megtörtént eseményekbe! Ne légy hálátlan, ha jót tett veled 
a jó, ha kíméletes volt hozzád a rossz! Amit az igazság személy szerint neked 
szánt, fogadd el, de ne változtatás nélkül! 

Kontroll alatt tartott álmok 

Miféle történelem és miféle törtet törttel osztás, megosztás, 
te oda, én ide, te ide, én oda! Miféle betűk a Vargák közül! 
Se előtte, se utána, soha sem nyíltan, szemtől szembe. 
Porlepetten vagy sárosán. Falun vagy városon. 
Prózában vagy versben, kezdetkor vagy az utolsó felvonás 
első jelenetében. Örséggel vagy őrség nélkül. Az Örségben 
vagy Örményesen az Alföldön. Miféle szövetkezések a háttérben 
soha ki nem derülő érdekszövetséggel? Szövegmegkötésekkel. 
Miféle mondat az, esetleg mondatfolyam, mondatsokaság, 
melyről az ember vagy az Isten hasztalan akarná levakarni a valót? 
Holott ismert dolog; valóhoz való nem tapad. Az élet az élettől 
halált erőszakkal nem vesz el. Holott ismert dolog; élet halált 
piedesztálra nem emel. Területet lefedő önmagáddal bújócskázás 

Az éjszaka üdvöskéje 

Megnyitom a rövid mondatot, te meg majd zárod 
az Egyenlítő hosszúságú eszmefuttatást. 
Azt írd és mondd, ami remek alkalom a felüdülésre! 
Bírnod kell az iramot a szelekkel, a megáradt patakkal, 
a türelmetlen divatokkal, a frusztráltak csapongásaival! 
Váratlanul szembe találkozott az este 
a jó éjszakát gyerekek meséjével. 
Amit hited átlátszóvá tisztított, 
hamar zavarossá tett a megzavarodtam.
Korhangulattal egyenlő értékű gesztus. 
A holdvilág a derült éjszaka üdvöskéje. 
Fineszes elme, lusta szándék, tapasztalatlan akarat. 
Évekbe telt gyerekkorod emlékekkel visszacsalogatása. 



Ha ma több vagy mint tegnap voltál, légy óvatos 
a messzemenő következtetések levonásával. 

Ami még nem volt 

Hallgatásból kizárt csönd, csöndből kitoloncolt hallgatás. 
Akkor is problematikussá válhat, ha egy életen át a javadat 
szolgálta. Akkor is feljebb segíthet, ha érdekeid ellen volt, 
ha féloldalassá tette tisztánlátásodat. 
Váltakozó rendszerességgel kagylóként bezáruló én-világ. Azért előre, 
mert a hátrafelé haladás körülményesebb. Azért hátrafelé, mert a sokaság 
még kénytelen nélkülözni a csapatszellemet. Azért se előre, se hátra, 
mert még alig esett szó az anyagigényről és a felhasználható 
energiamennyiségről. Elhalasztottad a csúcsponton leragadást. 
Elbagatellizált mélypontnál feljebb jutás. Semmi alapja se volt, 
hogy a beiktatáskor a kiiktatás kerüljön a középpontba. 
Kizárni se könnyebb, mint valamit maradékok nélkül bezárni. 
A legjobban védett érdek a leginkább sebezhető kijelentés. 
A gondolati leegyszerűsítés hatására fokozódott az érzelmek hevessége. 
A túlfűtött érzelmi élet segít kiugrasztani a bokorból a jövőképet. 
Ha összevonod a csatlakozást a csalatkozással, játszottál egy keveset 
a szavakkal. Énen belüli ár-folyamingadozás. Könyvből kimásolt mondat. 
Ami még nem volt, ne is legyen! Némelyek a jövővel akarják 
elejét venni a múltnak. 

Ez már volt 

Folyamatosan, csak hébe-hóba szakadozottan. Előbb sarkítva, 
majd legömbölyítve. Névsorolvasás, hősök méltatása. 
Ki-be szaladgálás az idővel, sorok közé beemelt megszorult levegő. 
Köztudatból kitessékelt naplemente. Ne az órát nézd, a kezemet! 
Ne gyerekkorodat firtasd, észjárásomat előzd meg! Ha elől van rád 
szükség, ne hátul kullogj! Maradj le, ha ott kellesz, ahol duplán történik 
meg a semmittevés, és egyszer sem a csodát tevés. 
Beszélik, a gondok és bajok kívülről szemlélése kedvéért 
kihagytad életedből a szerencse belülről megtapasztalását. 
Lapos fecsegés, tömör példabeszéd, tisztázatlan pillanatnak élés. 
Valóságformálás kizárólag a fogat fogért elve alapján. Utólag 
megszépült vélemény. Otromba múlt, szépségdíjas emlék. 
Kint is bárány, bent is bárány. Kint is farkas, bent is farkas. 
A mondat mondja csak a mondatot, ha sok neki a szó! 
Az élet az életet mondja, kivált ott és akkor, ha tudott mit kezdeni 
az elmúlással. A versírás az áltörvényektől megszabadulás 
áttételes és árnyalt módja. 



A láb csak utána jöhet szóba 

Végtelenbe dimenziót csempészni gyerekjáték. A dimenzióból 
megszöktetni a semmit már jóval nehezebb feladat. Az elsőbbség 
a kézé, a láb csak utána jöhet szóba. Kezdik éreztetni a hatásukat 
a káoszba becsempészett törvények. Miként az a lapszélen egykor 
rögzítve volt. Tedd mérlegre a belülről vezérelt aránymódosítást 
és a kívülről irányított kisebbedést! Importált fények között 
matató hajnal. Feszengve érzi magát a régi énben az új ego. 
Elengedhetetlen a szempontcsere, ha a megengedhetőnél lentebbre 
csúszott világlátásod! 
Döntsd el végre: vagy az élmény közepe felé navigálsz, vagy a történések 
minél előbbi elérését tűzöd ki magad elé célként! Azáltal, hogy következetes 
tudtál maradni a rosszban, sikerült megtapasztalnod a jót is. 

Nyugvópontot idegeskedésben nem keresel 

Árnyékra nem támaszkodsz, fényt nem löksz el magadtól. 
Nyugvópontot idegeskedésben nem keresel. 
Ha tűz van, ne a vízválasztóvonal felé fuss! 
Ha visszataláltál a sor elejére, 
első teendőd a mondat sikeres befejezése legyen! 
Ez a borús, de nem fénytelen nap 
illik a mögötted hagyott évekhez. 
Utad emléktelen út, de arányosabban az, 
mint az az útszakasz, amit világra jöveteledkor tettél meg. 
Versed nem képzel magad alá életet, s mások feje fölé halált. 
Versed nem piszkál bele a történelem darázsfészkébe. 
Versed nem osztályoz sorsokat, nem ragoz hitet, 
nem bocsát ki törvényt, nem von vissza halálos ítéletet. 
Versed nem az élethez szolgáltat zenét, 
és nem úgy táncol, ahogyan ezt 
a cirkuszban felléptetett állat teszi. 
Ez a vers a mondatok vérén élősködik. 
Ez a vers mezsgye helyett nem akar autósztrádát, 
vaku helyett vakot, 
szűk szoknya helyett hét szűk esztendőt. 
Ez a vers útbaigazítja a reggel munkába indulót, 
és este hellyel kínálja a munkából megérkezőt. 



A délutáni órák egyike 



Nyújtózkodás 

Szólj, ha megteremtetted az egyensúlyt 
az eltávozás minimuma 
és a megérkezés maximuma között! 

Ismersz nőket is és férfiakat is, 
akik azonos tartalmú gondolatokkal 
egymást eltaposva rohannak 
a maguk elé kitűzött cél felé. 

A fájdalom hősiesen állta a sarat, 
az öröm meghátrált. 

Ismersz jó hírű szakembereket, 
és szavahihető laikusokat is, 
akik miközben nevükön nevezik a dolgokat; 
elragadja őket a valótlanítás heve. 

Ha elől van rád szükség, ne hátul kullogj! 
Maradj le, ha ott vagy a leghasználhatóbb, 
ahol naponta kisöpri maga alól a szél a port! 

Szinopszis 

Szerva ott! Szervátültetés. 
Ne kárálj – inkább járkálj! 
Sejtem, hogy kik állnak 
a befeketített történések mögött! 
Gazdagon kistafírozott mondat: 
Egyre inkább a barbárosodás 
felé tolódik el a csönd. 

Kettős kötődésű igazság 

Figyelve Vörös István tánclépéseit. 

Aki emberként hiteles, 
nem kell hogy történeteket 
görgessen maga előtt, 
elegendő, ha passzív szókincséből 
kiemel néhány alkohollal átitatott szót. 

Aki emberként hiteltelen, 
hiábavaló a pontos osztás és szorzás, 
hasztalan vágyik rá, nem húzza ki 
a hajnal az éjszaka méregfogát. 
Aki a mondat és az itt és a most 



között szem elől téveszti a kettős 
kötődésű igazságot; megértem zavarát, 
életfogytiglani tanácstalanságát. 

Aki a korszak szája íze szerint beszél, 
de mégsem elhihető amit mond – 
oly mindegy, a privát élet szemüvegén 
át nézi a dolgokat, vagy engedi bekötni a szemét. 

Kevésbé van 

Azért nem semmi, 
mert volt előzménye. 

Felháborodott illat, 
vérszemet kapott íz, 
zaklatásoknak kitett 
nagyvárosi élet. 

Azért kevésbé van, 
mert nem folytatható. 

Keresd az alkalmat, 
ahol a rossz is a jó ügyet szolgálja. 

Pont beleillik szempontjaidba 
a kezdetekkel kísérletezés. 

Mi vett rá, hogy hozzá 
igazítsd múltadat az itt 
és a most elvárásaihoz? 

A jövő jövője 
már a múltban eldőlt. 

Habár 

Beszélik, szokásod az öröklét 
magadról beszéltetése. 
Habár otthonosan mozogsz a látásban, 
rettegsz a csak nézés mumusától. 
Hagyd a méreten aluli megállapításokat! 
Láttál már hullámosra 
ondolált holdfényt? 
Minél lassúbb történés görget lefelé, 
annál könnyebben találsz indokot, 
hogy kihátrálj életedből. 



A legigazabb látszat 

Mikor bent prédikáltál, 
nem várt fordulat 
történt odakint. 

Mikor odakint hirdetted az igét, 
bent forrósodott fel a hangulat. 

Mikor provokáltad a körülményeket, 
a javadat szolgálta a meghátrálás. 

Inkább a csöndet válaszd, 
ha levet eresztett maga alá a szó. 

Elvarratlan izzószál. 

Ott kell, hogy megmerítsd... 

Ahol a legmélyebb lényeglátásod vize: 
ott kell, hogy megmerítsd 
költészeted vödrét. 

Elvesztél, ha a játszmát 
nem életszereteted nyerte meg! 

Létezőt valótlan cipel: évezredek óta. 

Már készülődik kitenni a történet végére 
a pontot a hirtelen beállt csönd. 

A dolgok fölülről nézésével 
együtt kell, hogy járjon 
a dolgok alulról láttatása. 

Van-e mit elvenni, 
van-e mit hozzátenni 
jellemed fejlődéstörténetéhez? 

Helyzetbe halál életet 
véletlenül se hoz. 

Idegrohamosztag. 

Csak párosan páratlan 

Oly mindegy, nő vagy férfi: 
ha egy felé vezet az ösztönök útja, 
ha erőszakosan követelődzik a vér, 



ha helytállóbb a vak szenvedély ítélete 
a nagyhatalmú törvény döntésénél. 

Kifeszített íj a vágy. 
Őrült aki tisztán lát. 

Állította; így is, és úgy is 
megunhatatlan. 

Oly mindegy, nő vagy férfi: 
ha beteljesíti a vég a kezdetet. 

Oly mindegy, nő vagy férfi: 
ha már magukévá tették 
a szavakkal kifejezhetetlen univerzumát. 

Állította; csak párosán páratlan 
a két merőben ellentétes 
formakreáció. 

Oly mindegy, nő vagy férfi: 
ha egyazon helyre teszi a hangsúlyt, 
ha ragaszkodik egymáshoz test és lélek. 
Tükröt tart a pillanat az öröklétnek. 

Oly mindegy, nő vagy férfi: 
ha robog a vonat 
a függőleges alagútban. 

Borítékolt emlék 

Ráfizetéses a valósághoz 
foggal-körömmel ragaszkodásod. 

Semennyire se volt megközelíthető! 

Elvesztél, ha az együttélés 
otthonosabbá tételekor 
nem testhez álló feladatot kapsz. 

Akkor fogsz visszatalálni 
egykori önmagádhoz, 
ha két egymással határos szó 
felkelti benned a végtelenség érzetét. 

Vajon hol lehet a halál lerakodó helye?! 

Az élethez hozzájárulásod 
pontonhíd a múlt és a jövő között. 



Légüres tér 

A kotlóst veszik körül így a csibék, 
mint most a teliholdat a csillagok. 
Feltéve, ha kényszeríted fájdalmadat; 
szolgáltassa vissza az elrabolt értékeket. 
Feltéve, ha találsz magad körül 
egy olyan bolondot, 
aki a testével védi meg igazadat 
a kívülről jövő ártalmaktól. 
Feltéve, ha a dolgok közönyös szemlélése 
erősebb szálakkal kötődik a múlthoz, 
mint a kibelezett kócbaba jövőhöz. 
Beszélik, ha kisbalta hullana az égből, 
te akkor is kibújtatnád a szöget a zsákból. 
Beszélik, éveken át félig lemerült 
akkumulátorral működtetted életfilozófiádat. 
Ott és akkor vett új irányt életed, amikor 
futólag megpihent gyerekkorod tekintete 
az öregedés légüres terében. 

Grammatikai ugródeszka 

Istenem, mekkora felhajtás: falun éppen úgy 
mint városon, ünnepnapkor hasonlatosan 
mint munka után útban a családi tűzhely felé! 
Istenem, mekkora melléfogások, 
kitartó ábrándkergetés egyedül és csoportosan! 
Istenem, mennyi hiábavaló emlékmeneteltetés, 
mennyi szándékátcsoportosítás a közösen 
elfogadott útiterv megváltoztatása után! 
Mennyi elvi síkra terelt többletprodukálás, 
mennyi fölösleges strapa, mennyi neveket 
nem tartalmazó jelenléti ív, ittlétmustra 
bekötött szemmel! 
Istenem, mennyi sziporkázással megtűzdelt hóesés, 
mennyi komplex intimitás, megtévesztő őszinteség! 
Most ne! Bőszen ragozza a test a lélek örömét, 
s mint előtte talán még soha: hibátlanul. 

Groteszk 

Földig ér az eső lába. 
Almával teli láda. 

Gyújts vasat és fémet! 
Előzd meg a betegséget! 



Közösen vágtuk a füstöt, 
a kispap, én és a püspök. 

Sokat, de kevésszer. 
Keveset, de sokszor. 

Álomba ringatott égbolt. 
Tudod, az úgy volt... 

Egy hajdan élt hajadon 
falfirkái láthatók a WC-falon. 

Gyógytornász mankóval. 
Többre jutsz jó szóval. 

Nehéz eset 

Az meg végképp rossz, ha mindenki 
mást ért rajta! Csak azt, amit látsz! 
Kibújt csigaházából a tartalom. 
Folytatja a mondatot a formakontúr. 
Látszik, de a kiadós vibráláson kívül 
se állni, se menni nem akar! 
Nem, dehogy! Csak megjátssza a szó, 
hogy a kimondhatatlan kerékkötője! 
Lenyelt kuncogás, kiköpött káromkodás. 
Magasba emelt törvény, leejtett véletlen. 
Két tűz közé került játékosság. 
Nem, dehogy! Itt rajtad kívül 
senki nem akarta szalonképessé tenni 
a külvilág felé kifordított közhelyeket! 

Baj nélkül is nehezen 

Ez sem egészen így van. 
Kíváncsiságod nyújtott menedéket 
a legfeketébb aurájú mondatnak. 

Ez sem egészen így történt. 
Kiegyezett egymással 
a léleknek való szellem, 
és a testet kiszolgáló anyag. 

Ez sem lesz mindig így. 
Pont beleillet életberendezkedésed 
az apró-cseprő dolgokba. 

Mától kezdve változik 
az üzenet értelme. 



Az alkohollal átitatott csönd 
a táj mögötti tájat is magáénak vallja. 

Ez inkább a kitalált, 
mint sem a valóság érdeme. 
Életszereteted felvevő piaca mellett 
zsebkendőnyinek tűnik az irodalom 
által lefedett terület. 

A tegnap holnapja 

Ha sok van belőle, 
kevés látszik belőled. 

Vigyázz, ki ne csússz 
a szóbeszédből! 

Szeretnéd látni 
a tegnap holnapját? 

Tehetek valamit érted? 
Leelőzte szombatot péntek. 

Feltétel és főtt étel. 
A dolgok játékosabb 
megközelítésekor ne csak érzékeidet, 
ösztönös megérzéseidet is 
hallgasd meg! 

Ez meg a másik véglet. 
A szükségesnél jobban 
kidomborított privát élet... 

Lámpavasakarat. 

Modern mondóka 

Miként szó hagy maga 
után szót, netán mondatot. 
Miként perc hagy maga 
után percet, netán napot. 
Miként véletlen hagy maga 
után véletlent, netán törvényt. 
Miként csönd hagy maga 
után csöndet, netán malacvisítást. 
Miként szegény hagy maga 
után szegényt, 
netán gazdag örökséget. 
Miként ország hagy maga után 
országot, netán tömegsírokat. 



Miként sors hagy maga 
után sorsot, netán 
tragikus végkifejletet. 
Miként élet hagy maga 
után életet, netán halált is. 
Miként múlt hagy maga 
után múltat, netán jövőt is. 

Egyetlen egyszer 

Majd ott, ahol érzékelteti a törvény 
az emberek egymással szótértését. 

Ahol az élet nem önvédelemből, 
hanem szükségből váltja valóra 
a hozzá fűzött reményeket; 
ott csak évek múltával 
követi a megnyugvást 
a megelégedettség boldog derűje. 

Majd ott, ahol már nem elegendő 
a bennfentesség látszata 
a félreérthető helyzetekből 
hasznot húzáshoz. 

Ahol nap mint nap új látószögből 
látják a dolgok állását; 
ott megduplázza a tétet 
a fejlődés fetisizálása. 

Elvesztél, ha ismerőseid 
nem kérnek vigaszodból! 
Elvesztél, ha beéred 
ismerőseid haragjával! 

A szomszédban lakó pályatárs 

Az egy tálból cseresznyézők társaságában 
hamar észreveszi a figyelmes 
szemlélő azokat, akik a tekintetükben 
hordozzák a közelgő végkifejletet. 

Kit féken tart a valósághoz 
ragaszkodás, átsiklik tekintete 
az aktualitások árcéduláján. 

Mi közöd neked a szomszédban 
lakó pályatárshoz: hány szál örömből 
font koszorút hódolója fejére? 



Amit önmagádból beengedtél a versbe: 
elképzelhető, hogy az vagy te 
és már maradsz is mindörökre. 

Nyomasztó pihe könnyű álom. 

Keresd meg azt a nőt vagy férfit! 

Feltűnt-e már neked az; 
a kutyafuttában átélt élet 
sorra-rendre megreked a szavaknál, 
s képtelen feltörni a metaforatojás 
vékony burkát? 

Végszó helyett te tegyél javaslatot 
a többösszetevős, de egyféleképpen 
értelmezhető beszédmódra! 

A fakéreg színű gyerekkor 
szóbahozása helyett fogadd el 
a jó barát tanácsát: keresd meg 
azt a nőt vagy férfit, aki már 
állította el a halál orrvérzését! 

Miután lehiggadt a pillanat; 
nézz utána, jogos volt-e 
a táj lesújtó véleménye 
a viharos erejű szélről! 

Értékátvevők 

Minél távolabbi a történet, 
annál inkább hasonlít 
az itt és a most történéseire. 

Erős gondolat, de hol itt pusztít, 
hol ott romból virtusból. 

Az élet komolyan vevésében 
a törvény és a véletlenek 
voltak segítségedre. 

Ahol te álltál egykor, 
és ahová én gebeszkedem most: 
nem lett kevesebb a kiigazítanivaló. 

Ha nélkülözni vagy kénytelen 
a boldogulás feltételeit; 
válaszd a nehezebbet! 



Feltéve, ha az elfogadás 
és a tagadás nem osztja meg 
az értékátvevőket. 

Mindig csak annyit 

Felhős égbolt, 
lecsupaszított táj, 
peremcsönd. 

Abból csak rossz származik, 
ha aránytalanul nagy az eltérés 
a vállalt feladat 
és az elért minőségi szint között! 

Mindig csak annyit, 
amennyit egyszerre 
képes kiemelni a nyelv 
a szóval kifejezhetetlenből. 

Minél nagyobb summát 
vettél ki kreativitásod kasszájából, 
annál több maradt benne. 

Zsebperspektíva. 
Majd ha a mába is vezet visszaút. 

Táj vigaszdíjjal 

Emlékek, gondolatroncsok, 
nikotinszínű naplemente. 

Emlékszel-e még arra 
az esős vasárnap délutánra, 
amikor kipiszkáltad 
a körömalakú felhőből 
a villámtüskét? 

A legközelebbi elérendő cél: 
maradj az, aki voltál! 

Élj úgy, hogy amit 
tehetségedből kitermelsz, 
több legyen a pillanat lenyomatánál! 

Élj, úgy, hogy tisztességedet 
senki ne hozhassa összefüggésbe 
az útonálló szándékával! 

Amennyit átemeltél a nemlétbe; 
annyival kevesebbje van az életnek. 



Táj vigaszdíjjal. 

A láthatatlan kézjegy 

Ma már az sem számít 
kivételes esetnek, ha előbb 
fejeződik be a mondat mint a vers. 

Elsőnek kincstári optimizmusod 
dobta be a törülközőt. 

Kinek jó a felpörgött élettempó, 
ha nem afelé tart a szándék, 
ahová letette kézjegyét a Mindenható?! 

Bármit, ha elég erőt érzel 
magadban, hogy leszámolj 
a terhessé vált megszokottal. 

Vajon arányban van-e egymással 
mit kibeszéltél magadból, 
s mit bebeszéltél magadnak? 

A hibátlanból kivont érték, 
továbbra is zsinórmérték. 

Csinálások 

Csinálj helyet a múltnak a mában! 
Csinálj helyet a fában a papírnak! 
Csinálj helyet az életben a halálnak! 
Csinálj helyet az öröklétben a pillanatnak! 
Csinálj helyet a szóban a beszédnek! 

Előcsalogatta a tavasz a fákból a rügyeket. 
Versenyt futott a patak a behemót folyóval. 
Beleégette szignóját a hold az égboltba. 
Kibontott haj a hajnal, fejkendős asszony az este. 
Mielőtt kifújnád magad, figyeld a szél 
tempóválását! 

Csinálj helyet húsodban és véredben az örömnek! 
Csinálj helyet emlékeidben a föld alatt nyugvóknak! 
Csinálj helyet a kezdetben a végnek! 
Keresd meg az állandóban a folyton változót! 
Csinálj helyet a látszatban a lényegnek! 
Csinálj helyet szövegedben 
az összes megíratlan versnek! 
Kellő alapossággal ismerd meg 
a Haza Achilles-sarkát! 



Ne érintsd meg, csak válaszd ketté! 

Feltéve, ha már sokadszor forgatta meg 
a felhők lekaszált rendjét a szél. 

Nála nem magasabban! 
Nálad nem alacsonyabban! 
Mocorog a zsizsik a babban. 

Ne érintsd meg, csak válaszd ketté! 
Ne magyarázd, fedd fel értelmét! 
Üldözés helyett érd utol! 
Mielőtt nekifognál, fejezd be! 

Bármit, ha semmi sincs a helyén, 
de minden úgy jó, ahogyan van. 

Bármit, ha egykor a bajba keveredett 
jótevője voltál, és ezt ma az élet 
kivételes adományaként újra átélted. 

A pillanat utóélete 

Te érted a módját, miként lehet 
értéktelen véletleneket pénzzé tenni? 

Korábban csak években tudtam 
elképzelni a pillanat utóéletét. 

Amint átvette a hagyománytól 
hited a stafétabotot: rögvest megnőtt 
a rangja a céltalan szemlélődésnek. 

Feltéve, ha az árulásra mindig kész öröm 
nem tárja szélesre az ajtót a sírás-rívás előtt. 

Feltéve, ha továbbra is kettős a feladat: 
a belső csönd növelése 
és a külső zaj féken tartása. 

Feltéve, ha belőled és belőlem építkezve 
növelni tudja népszerűségét a valóság. 

Ha nem tartósan igaz, mit kimondtál: 
gondolkodj el rajta – 
mi értelme volt beszédednek. 



Visszaforgatás 

Feltéve, ha mielőtt elhallgatsz, kifogalmazod 
önmagádból, amit ajándékaként kaptál az élettől. 
Feltéve, ha nem a véletlen rakja helyére a törvényt. 
Feltéve, ha nem korcsosul vissza látszattá a lényeg. 
Feltéve, ha nem csak te segíted világra a mondatot; 
a mondat is irányt szab észjárásodnak. 
Feltéve, ha a sorscsapások elviselésére fordított energiát 
visszaforgatod reményeid életben tartására. 
Feltéve, ha emlékeid előtt szélesre tárja az ajtót a múlt. 
Feltéve, ha békén hagyja testedet, lelkedet a fájdalom. 
Feltéve, ha igényt tart az igazság a nyilvánosságra, 
s a nyilvánosság is az igazságra. 
Feltéve, ha a stílus nem válik útonállóvá, 
és áldozattá a mondanivaló. 
Bármit, ha életed elmúlta után is segíted 
a szervi bajjal született csöndet. 

Az emlékek szülőháza 

Érthetetlen ez a szüntelen lótás-futás; 
amikor az állandóhoz ragaszkodás 
az elsődleges szempont. 
Épp az nem, aki büszke volt okosságára, 
s mégis hiba csúszott hallgatásába! 
Épp az nem, aki büszkén hangoztatta; 
szinte kérkedett politikai felsőbbrendűségével. 
Épp az nem, aki megjelölte a határvonalat 
a közös akarat és a széthúzás között! 
Kit boldogít ennyi létszám fölötti cél? 
Épp az nem, akit a szakma otthonosság érzése 
vezetett el a kenyérkereseti lehetőségig. 
Mozdulatlant nyomás alatt tartani minek? 
Iszonyatos a közöny az emlékek szülőháza iránt. 
Épp az nem, aki hangulati elemekkel 
tette oldottabbá a száraz tárgyilagosságot! 
Épp az nem, aki elsőnek figyelt fel 
a magáról életjelt adott csöndre! 

Te is akartad? 

A valóság ellentéte szintén valóság, 
csak épp másként viszonyul 
a szavakkal is kifejezhetőhöz. 

A semmi ellentéte teljes egészében 
kitölti a markánsabb semmit. 



Ott a legmélyebb a gondolattalan, 
ahol az utolsó cseppig kipréselték 
magukból a csöndet a szavak. 

Ott a legsekélyesebb a gondolat, 
ahol ígért fűt-fát az érdek, 
ahol egybeesett a kezdet a véggel. 

Láttam! Az egyik kezeddel tiszta 
vizet öntöttél a pohárba, 
a másikkal a zavarosban halásztál. 

Te is akartad, hogy fény derüljön 
tetteid nemzőképességére? 

Belső gyűrődések 

Nem, dehogy! A részletek habosan 
taglalásától egyáltalán nem idegenkedik 
a tisztelt olvasó. 

Nem, dehogy! Nyilvánvaló 
az összefüggés a témától 
elrugaszkodás és a lényeghez 
visszatalálás között. 

Nem, dehogy! Rögtön otthonosan 
érezte magát a győzelem 
a javakban dúskálásban. 

Nem, dehogy! Közelebb került 
a vért izzadáshoz a hosszú távra 
tervezett talpon maradás. 

Nem, dehogy! Egyedül 
csak te keverted össze 
a test gondját-baját 
a lélek szárnyalni tudásával. 

Kettős mérce 

Levonások után, 
gyarapodás előtt. 
Produkálj hibátlant, 
és figyeld a hatást, 
mi változott meg általa. 

Megérkezés előtt, 
otthonról elmenés után. 
Beszélik, a szükségből 



erényt kovácsolás szünetében 
se nyelni, se köpni nem tudtál. 

Megöregedés után, 
elmúlás előtt. 
Annak a jó, akinek nem okoz 
gondot a kimondhatatlan által 
támasztott mérce teljesítése. 

Közeli csűrés, 
távoli csavarás. 
Sakkfigura a gondolat, 
mielőtt lépsz, gondolkozz! 

Elhallgattatott csönd 

Pontról pontra, 
napról napra. 
A szót beszéltetted, 
elhallgatattad a csöndet. 

Növelte előnyét a tett, 
a szellem hátránya 
valamicskét csökkent. 

Miért iktattál be kétszer annyi 
megérkezést mint elindulást? 

Faluból városba, 
városból falura. 
Hol a legkeskenyebb 
az összefogás igénye? 
Hol hömpölyög legszélesebben 
a gonoszkodás folyója? 

Ide öröklét, 
oda sürgető pillanat; 
egyik sem fogja átlépni 
hatáskörödet. 

Ágbogas tótágas 

Tegnapról áthozott fények, 
holnapra halasztott árnyak. 
Se nem forma, se nem tartalom. 
Magamat lóvá tenni nem hagyom. 

Posztmodern mozdulatsors, 
hagyományosan szétcincált gesztus. 



Se nem tartalom, se nem forma. 
Fogadásból megnyert agytorna. 

Az érthetőnél nem korábban, 
a transzcendens tempójánál 
valamivel lendületesebben. 

Szakadj el az anyaföldtől, 
de ne kötődj eltéphetetlen 
szálakkal az égbolthoz. 

Testes szellem, áttetsző anyag. 

Még ma kerülj kívülre 
a magad építette korlátokon! 

A délutáni órák egyike 

Bármit, ha a megkövesedett 
csöndet északról záróvonal, 
délről futószalag határolja. 

Bármit, miután átformálta 
saját arcmására a múltat 
az erőszakos jelen. 

Bármit, ha szorosan kötődik 
a kimondott szó 
az elhallgatott szándékokhoz. 

Itt már egyszer volt 
beszakítva az égbolt. 
Itt már többször veszítettek 
szem elől sorsfordító napokat. 

Valóság-meghamisító 
intézménnyel a háttérben. 

Amit mindenképpen érdemes védened, 
azt mások lehetőleg ne támadják! 

Megnövelt sorstávolság 

Becsukott szemű nappal, 
tátott szájú éjszaka. 
Vagy jót, vagy semmit, 
a savószínű szándékhoz 
igazított sorskérdésről. 

A tűznél tüzesebben, 
a víznél vizesebben. 



Amit mindennél jobban szeretett, 
az lett a veszte. 

Kimondva kevés, 
kimondatlanul se szeri, se száma. 
A múlt lelke, de nem emlék. 
A jelen teste, de anyagtalan. 

Komolyan szeretnék veled beszélni. 
Van, amire naponta kellene emlékezni. 

Másként nem megy 

Betegséget megmozgató életvitel. 
Kerüljön fentebbre 
és közelebb a távoli jövőhöz! 
Mi hírt hallottál az önérvényesítő 
forma, és az izoláltsággal sakkban 
tartott tartalom felől? 

Csak annyira legyen fajsúlyos, 
amit még kedvel 
a kényelemhez ragaszkodás. 
Ha kihagytad volna hajlamaidat 
a veled történtekből, most hasztalan 
akarnál közelebb kerülni 
a múltnál megrekedt múltadhoz. 

Óvni kit szoktak a hamis érveléstől? 
Bíztatni kit kell a kikapós 
érzésekkel barátkozásra? 

Borotvaélen táncoló téma 

Legkevésbé a hibátlannak vetted hasznát. 
Látom, téged is megtévesztettek 
a hamis okmányokkal ellátott emlékek. 

Joggal féltél a végletekbe eséstől. 
Hányadjára estél el 
és tápászkodtál fel újra 
a zárt élethelyzet 
és a nyitott lehetőség között? 

Megkésettséggel megspékelt rejtőzködés. 
Csak ideig-óráig találtál nyugalmat 
a fegyvertelenek között. 



Mihez képest se mély, se magas? 
Ellenkező esetben is vetélytársat látnál 
a náladnál messzebb látóban. 

Az igazság és az előre lefoglalt 
valóság között 
kimutathatatlan a különbség. 
Még nem jött el az ideje, 
hogy szóba jöhessenek a tudatosodás 
utómunkálatai mint téma. 

Egy jottányit se 

Csak látszólag jár egy menetre 
észjárás és morális elvárás. 

Szakadék tátong az éjszaka 
és a leszűrt tanúság között. 
És akkor mi van, ha évek telnek el, 
míg sávot vált gondolkodásod. 

Jól láthatók a logikátlanság 
bordái az őrület bőre alatt. 
Találtál pártfogókat 
a magadról vélekedés mellé? 

Egy jottányit se, csak ha 
kő kövön nem marad sokáig. 

Ki hatalmazott fel, 
hogy leszedd a keresztvizet 
a tájból kitörölt csöndről? 

Hátralék nélkül 

A kettőnél nem azért több a három, 
hogy igazad kimondása után 
átpártolj a hitelt érdemlőhöz. 

A tisztesség mellett nem azért hat 
korcsnak a sunyiság, 
hogy bőkezűbben jutalmazd a szót, 
mint az ügyesen megfogalmazott mondatot. 

A valóságosnál nem azért 
jelentéktelenebb a kimódolt, 
hogy egy kalap alá vedd a nők 
hangulatingadozását 
a férfiak fontosságtudatával. 



A jövővel kalkulálás nem azért 
összetettebb a múlt mindenre kiterjedő 
számbavételénél, hogy a régi probléma 
bogozása helyett fontosabbnak tartsd 
az új konfliktusok megoldását. 

Leleplezés előtt 

Amíg hiányos a miért, 
a válasz se lehet teljes. 

Nincs hová menned, de itt sem 
maradhatsz tovább. 

Mi a fenét tudnál még 
kitaposni a csöndből? 

Rézmozsár és sóvirágkosár. 
Hazug állítás, hibás igazság, 
kiszámítható véletlen. 

Te fulladsz, ő könnyeket hullat. 
Fogyóban a lemenő nap 
sütnivalója. 

Mindjárt megyek, 
meggyet szedek. 
Ott lesz vége, ahol rohan 
elébed a rossz, s eloldalog 
mellőled a jó. 



Vesztébe rohanó nagyra törő 



A kemény kő is elporlad 

Kifelé nyitott, befelé zárt. 
A mértéktelenség árt. 
Pofozta árnyék, verte fény. 
Füstöt okádó gyárkémény. 
Illeszd a csonthoz a vért! 
Fogalmazd át a kérvényt! 
Feszes húr a múlt, pengesd! 
Stabil káosz, ingatag rend. 
Ne a tettre gondolj, a csinálásra! 
Az élet melletti kiállásra! 
Szóforgács meg ilyesmik! 
A csüggedésből hitre is telik. 
Önindításos mondat. 
A kemény kő is elporlad. 
Sikerült táj tökéletlen csöndje. 
Fenyeget a morál csődje. 

Újragombolás 

Ha sietsz, ne azért siess, 
hogy mindenért duplán fizess! 
Munkával talpra állított élet, 
föld alatt serénykedő féreg. 
Minden tekintetben jó, 
piacképes koncepció. 
Az és így tovább lefújva, 
intellektuális gyalogtúra. 
A jó oldalon állva eggyel több, 
három helyett legyen mondjuk öt. 
Öröklétbarát helyi érték. 
Állítsd magasabbra a mércét! 
Mindenféle támasz nélkül, 
időbe telik míg elévül. 
Ez már a döntést hozók dolga: 
Sorsod újra lett gombolva... 

Vesztébe rohanó nagyra törő 

Közelről is láttál egyet és mást. 
Nőszöktetést és felhőszakadást. 
Mérlegre tettél hol ezt, hol azt. 
Fájt a lábad, ferdén állt a nyakad. 
Futottál a kenőpénzed után. 
Tétováztál a keresztútnál. 
Felfedezted a rútat a szépben. 
Lábnyomok a felhők az égen. 



Valósnak bizonyult a csak sejtett. 
Szivárványszínben játszó versek. 
Azóta is takarja az eszköz a célt. 
Megkaptad a semmihez a külön engedélyt. 
Jártál porban, dagasztottál sarat. 
A belharcokból se vontad ki magad. 
Szóltál így, beszéltél amúgy. 
Biztattál örömöt, istápoltál bút. 
Enyém a szó, tiéd a mondat. 
A pillanat öröklétet mozgat. 
Megtagadtad a múlttól a jövőt. 
Láttál vesztébe rohanó nagyra törőt. 

Keletlen tészta 

Főhajtás és alapkőletétel. 
Erőszakosan terjeszkedő métely. 
Lent árnyék, fent fény. 
Betagozódott vélemény. 
Egybenőtt a föld az éggel. 
Tegnap bűn, márna érdem. 
Sarokba szorított irodalom. 
Nem ok nélküli a riadalom. 
Sietősre fogott léptek. 
Tépőzáras kényszerképzet. 
Keletlen tészta a holdfény. 
Ráérősen dagasztja a szél. 
Önismétlés és szólószám. 
Változatlan szorzószám. 
Ünnepli a jövőt a már volt. 
Zárja a mondat a gondolatsort! 

Papírvers 

Papírba csomagolt mérgezett cukor. 
Apátiát megelőző méla undor. 
Vízben szétázott reklámszatyor. 
Múltat idéző körmös traktor. 
Jól fésült költő, artikulálatlan hang. 
Fényesebb a nyakláncnál a kard. 
Te is rohanásra vagy beállítva? 
Zöld üvegben orgonalila tinta. 
Problematikus lelkiismeret. 
Kátyúkkal tarkított életterep. 
Elfajzástól megmentett holdvilág. 
Ne hallgass, mondj már egy cifrát! 
Ovális alakú papírtálca. 
Kispappal kokettáló apáca. 
Túlélte a szerelmet a szeretet. 
Erőre kapott a végtől a kezdet. 



Gyógyírnak szánt magyarázat. 
Lépcsőzetesen bevezetett ebzárlat. 
Iparilag előállított álom. 
A lényeget látszattal dekorálom. 

Visszapillantó tükör 

Idegen tollakkal ékeskedő szivárvány. 
Tegnap hajtóerő, ma ledolgozhatatlan hátrány. 
Üstökösként indult, szélkakas lett belőle. 
Évek óta semmit se hallasz felőle. 
A látszat a lényeg fegyverhordozója. 
A fejedre illesztett korona lehullt a porba. 
Lángnyelvként ide-oda csapkodó lelkivilág. 
Kétszer követted el ugyanazt a hibát. 
Mind más és más évjáratú emlék. 
Gyakorolja a vízcsepp a talpra esést. 
Elől a szó üget, mögötte a mondat lépked. 
Köszönd meg a sorsnak szerencsédet! 
Az első menettől az utolsó kenetig. 
Megadom, legkésőbb jövő keddig. 
Mit akarsz még? A test húzza, a lélek tolja. 
Túl a hetvenen is, a nők hódolója. 

A jó mellé dukál az igaz 

Ügyesen lavíroz az igen és a nem között az igazság. 
Hol ilyen, hol olyan korrekciókra fecsérli erejét az ország. 
A nyár után ősz jött, október van, hullanak a fákról a levelek. 
Hol majd’ kicsattant, hol meg nullányira leapadt kedved. 
Árnyékkal fény ágál, kihúzta a szó a tett alól a talajt. 
Erőszakos szerencse, szerencsés erőszak. Baj csinál nagyobb bajt. 
Bármiként is alakulnak a dolgok: ne add fel, ne add el magad! 
A vétkes hallgat, zavarban van az ártatlan; váltig tagad. 
Módszeres és szakadatlan az érzéknek feljebb srófolása 
Mindenre jusson időd, munkára, társakra, önberuházásra! 
Válasz nem érkezett, a fent és a lent nem cserélt helyet. 
A rövid meghosszabbodott, összement a nagyra sikeredet. 

Lebukó embermadár 

Embermadár kalitkában, 
Te sem vagy hibátlan. 

Embermadár a fa tetején. 
Túl jártál társad eszén. 



Égben röpködő embermadár. 
Ne rohanj, nem hajt a tatár! 

Embermadár mellett pelikán, 
Tegnap bor, ma sörfesztivál. 

Embermadár mellett páva, 
Hősnek láttatja magát a gyáva. 

Embermadár kicsiben és nagyban. 
Magadra maradtál a bajban. 

Deres már a határ. 
Lebukó embermadár. 

Pitypang 

Egymást lökdöső pillanatok. 
Fejed fölött kótyagos csillagok. 
Mackójárású déli szél. 
Véletlent törvény méricskél. 
Érvényessége vitathatatlan. 
Itt hatod magammal laktam. 
A stílus védőügyvédje, 
fizetségül a versbetétet kérte. 
Mi ez, ha nem őrületkisülés?! 
Elvtelen egy húron pendülés. 
Követendő kulturális minta. 
A kezdetet a vég fölülírta. 
Ragyás felületű holdvilág. 
Apró vétkek után szarvashibák. 
Grammatikai szőrszálhasogató. 
A nincs létezőként használható? 
Kipasszírozott lélegzet. 
Nem fogott mellé, csak tévedett. 
Magját hullajtó pitypang. 
Mozdulattalan vérvisszhang. 

Tömegsport 

Csak akkor igen, ha sorsod beteljesedik. 
Ha tehetségedből segítségre is telik. 
Csak akkor igen, ha ízléses a móka. 
A jó helyett a rossz került a trónra. 
Csak akkor igen, ha fokozod a tempót. 
Ha nem viszed túlzásba a rosszban a jót. 
Csak akkor igen, ha oda se nézel. 
Letaszított a poklok fenekére a szégyen. 
Csak akkor igen, ha te maradsz felül. 
Ha senki sem keresi, meglásd; előkerül. 



Csak akkor igen, ha visz a lendület. 
Magára vonta figyelmedet a becsület. 
Okos ember üres hordót nem ver csapra. 
Hallgattál a fölülről jött parancsra. 
Csak akkor igen, ha te zárod a sort. 
Az élet hol harc, hol meg tömegsport. 

A kevésben is rátalál a sokra 

Még a vak is látja: egymás sarkát tapossák a bajok. 
Tanúk nélküli öntisztulás. Csapdába esett akarnok. 
Intellektuális fésületlenség: ennél már a rossz is jobb. 
Iszapbirkózás, napfényt csalogató, örökké kotyogók. 
Kiszabadította a szó a csöndből a szellemet. 
Estig melletted sertepertélt, majd eltekergett. 
Elázott eső, füst mögé bújt tűz, porral határos sár. 
Előzze meg a mondatot a formálódó igazság! 
Jelenlévő hölgyek és urak! Utána lehet nézni. 
Aki a kevésben is rátalál a sokra; az nagyon szeret élni! 

Ismerős dallam 

Ismert dallamot pötyögtet hangszerén a zongorista. 
Bányászból lett vezető, négy évet ült, ma artista. 
Érzéketlenek a megsüketült emlékek a múltra. 
Napod legyen derűs, és persze vigyázzunk magunkra! 
Kiegészített telihold, tedd próbára a fából vaskarikát! 
Reggelig tartó fokozatokban tárta ki önmagát a holdvilág. 
Hallgatódzol, figyelsz: ki kivel váltott szót, mit csinált? 
Már mióta, istenem! Sokszereplős szerecsenmosdatás. 
Sohasem az eltervezett szerint történt a folytatás. 
Te se tehetsz róla. Derékba tört a pillanat pályafutása. 
Elkent tények, sziluett állítások. Tátva maradt a bűnbak szája. 
Ha már ez se, akkor mi? Hajsza, anyagi javak, pszichés koplalások. 
Hajlakkal bevont emlékek: vonultak a tankok, lesöpört padlások. 
Ellenétet szítás múlt a jövő, rohanás és megállás között. 
Már két éve nem lakik itt, másik városba költözött. 
Nincs ami lehetne, van mit senki se lát! Te sem beszélsz róla! 
Nem, dehogy! A naplopónak is megvan a maga dolga. 

Aki él és mozog 

Sakkban tartja egymást a ritmus és a dallam. 
Most mi bajod van velem, mondd, hadd halljam!? 
Álmot ne simogass, ne kereteztess be rémképet! 
Náladnál egészségesebb, a hibátlannál egy fokkal épebb. 
Mint már annyiszor, a gyengébb húzta a rövidebbet. 
Ezt eddig is tudtam! Nem én, a körülmények hitegettek! 



Sehol sincs a mindenütt van. A vak is azt keresi. 
Szándékod útját ezer meg egy akadály keresztezi. 
Gusztustalanul nyúlós, de kimondhatatlanul finom. 
Nyugodj meg, ne aggódj értem, ezt is kibírom! 
Vissza nem téríthető morál. Morogd ki magad! 
Csaholnak a kutyák, a karaván északról dél felé halad. 
Már miért ne lenne őszinte igény az egyenes beszédre! 
A magasról magasabbra hágtál, s mit kaptál érte cserébe? 
Úristen, mit tettem, de nagy marha voltam! 
Amikor még lett volna értelme, nem szóltam. 

A sebét nyalogató 

A szék lába, a szög feje, a madár csőre. 
Sötét árnyat vet a múlt jövődre. 
Életre keltek a papírlapon a szavak. 
Kiforratlan jellem: sok benne a salak. 
Surrogás, susogás, összesúgás-búgás. 
Vidám napok, derűs fickók, fölfelé bukás. 
Így alakult. Az is visszajött, ki el se ment. 
Mást mond a koncepció, és mást a trend. 
Az érzés felfedez, a tudat átalakít, módosít. 
A vakhit lendületbe hoz, a rögeszme ködösít. 
Te tartozol az igazságnak, és nem ő neked! 
Gátlástalanul és élvezettel nyalogatod sebed. 
Csak a fontos dolgokat érdemes elmondani. 
Azt írd, mit akarva se lehetne elrontani! 
Egységesülő tartalom, szétesett forma. 
Komédiává torzult az intellektuális lovagi torna. 

Alkalom a szembenézésre 

Nem a szó, se a mondat; 
érzést átkaroló gondolat. 
Nem a mese, nem a reális; 
előjegyzett tömegbázis. 
Nem a csönd, sem a hangok; 
többször átfestett maszkok. 
Nem a domb, se a hegy; 
büntetéssel felérő kegy. 
Titkot kifecsegő életvonal; 
egyesült a lesz a volttal. 
Félig nyomjel, félig benyomás; 
folyton változó besorolás. 
Félig lángnyelv, félig füst; 
aranynak látszik az ezüst. 
Újra és megint csak azt; 
jóváhagyta a tél a tavaszt. 
Újra, de véletlenül se azt; 
mit nem igazolt a tapasztalat. 
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