
Körmendi Lajos 

Barbaricum 



KOZMOSZ KÖNYVEK 

A FEDÉL SZABADOS ÁRPÁD MUNKÁJA 

© KÖRMENDI LAJOS, 1981 

ISBN 963 211 471 X 

Kozmosz Könyvek, Budapest 
Felelős kiadó: Szilvásy György igazgató 

Kossuth Nyomda (810266), Budapest, 1981 
Felelős vezető: Bede István vezérigazgató 

Felelős szerkesztő: Rózsa Endre 
Műszaki vezető: Haás Pál 
Képszerkesztő: Árva Ilona 

Műszaki szerkesztő: Kellermann József 
1500 példány, terjedelem: 7,28 (A/5) ív, IF 4277 



Az édesgyökér íze 

„... egy ló tévedt a mecsetbe.” 
OLZSASZ SZULEJMEN: MECSET, DÉLBEN 



Egyszer volt 

állok állig lódenkabát-pázsitba vágva 
rendőrkordonok erdősávjai merednek 
üres az úttest mint a kamránk 
felcicomázott útszéli fákat 
csicsijgat éljenfuvallat 

vihorászva fütyörészek 
ikter 
bakter 
fekete 
szatying 

kocsikaraván kameramosoly 
a forróüdvözlet állapota 
ünneplőbe fáslizott díszkiséret 
a járdán integetéskarnevál 
mosolyog ki szélkakas-szilárd 

szomorúan fütyörészek 
ikter 
bakter 
fekete 
szatying 

díszlépések tiktakja méri időnket 
én uram isten mit tegyek 
elköltözöm a felnőttkorba 
egyszer volt hol nem volt 
volt egyszer egy gyermekkor 

nehéz szívvel fütyörészek 
ikter 
bakter 
fekete 
szatying 

Jegyzetek egy gestához 

(Békepipa) 
Meséljem a bokor alatti délutánokat? 
Fabrikáltunk 
makkból 
pipát, 
elszívtuk a selyemhernyók elől az összes 
eperfalevelet, 
a jószágok elől az összes szénaboglyát, 
mert az utcákon 
ordas-szavak kóboroltak, 
hát szívtuk, 
szívtuk a békepipát 



a világért – 
mosolyogtak a macskák. 

(Követbot) 
Kézberagadtuk 
a rossz seprűnyelet, 
végig a szomszéd utcán a nép nevében, 
de akkoriban 
mindenki 
az ő nevében jött-ment, 
senki sem 
figyelt ránk, 
csak a verekedős utcakölykök, 
hiába magyaráztuk nekik 
az ausztráliai bennszülöttek 
törvényeit, 
hogy követek vagyunk, 
kenyeret 
akarunk – 
elvertek. 

(Varázsbot) 
A hétfők 
lejtőiről 
ránkszakadt a fosóhomokszöveg, 
a keddi újságokból kihullottak 
a szuvas 
jelszavak, 
akár a tejfogaink. 
De mi hatalmasak vagyunk 
íme, a csiribíámulatok, 
csiribácsodák, 
eltűnik e hókuszpókuszvilág, 
acél varázsbotommal 
ha ezt a drótot 
megérintem... 
Azóta hiszünk a csodákban: 
lesújtott 
az áram. 

(Jogar) 
Bőrömet szétrágták ájtatos 
molylepkeszavak, 
torkomig felgyűltek 
a bazaltszavak: 
kezemben mozsárverő jogar, 
én, 
Eperfaország 
királya 
elrendelem, 
mától nem járok iskolába, 
nem járok hittanra, 
üdvözlégymária, 
éljenrákosipajtás 



országomból 
kitil 
tatik 
tetik 
 !

(Marsallbot) 
Kölyökkoromat fehér ingben, 
kék rövidnadrágban töltöttem, 
tribünlakók 
viaszmosolya 
átgázolt rajtam, 
mint egy körmöstraktor. 
Aztán 
utcakőszavak verték be a plakátok 
kirakatait, 
azon az őszön 
tankok 
szántottak, 
varjak 
arattak. 
A nekünk igért marsallbotot egyikünk sem 
kereste, 
már semmit sem kerestünk, 
csak az 
anyánk 
kezét. 

(Gumibot) 
Megcsaltak 
a tárgyak, 
átváltoztak ahogy nőttem, 
itt van ni: 
mi lett a békepipából 
 ? ? ?
Kezemet 
nem erre neveltem. 
Fejemet 
nem ennek neveltem. 
Gyermekkormessze az álmoktól 
már csak 
 szél 
 szeretnék lenni, 
vadul bontogatni 
a macskaköveket, 
letépni a változtatható színű
lepkekokárdákat, 
a kukás   v   szájakba 
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a náthaszavakat, 
a szúszavakat. 
 
(Sex doll) 
Mit mondhatnék neked a békepipáról, 
látod, 
szeretőm
a nyelét simogatja, 
a sex dollról csacsog, 
én pedig a 
 nagy eperfát 
 keresem, 
tövébe ástam kiskoromban 
a csatabárdot. 
El a bútorozott szavak 
nyomorából! 
Párásak 
a vers szemei, 
fél, 
nem születik 
 kistestvére. 

Rögtönzések Csokonaihoz 

 1. 
(Midőn Varró János uramhoz tartott) 
 
... megláttam végre 
 Azt az áldott Karcagot: 
 
Kamaszként, szuszogva szendereg, 
 Hitemre, lyánnyal álmodhat, 
Hisz tornya reggelig égre mered... 
 

Oh, enyém is így tész, dühösen, lilán, 
De engem már csak tüdőbaj renget, 
 Csak kunkék éj ölel, s nem Lillám. 
 

2. 
(Midőn nyomait kerestem) 
 
Jaj, Vitéz, 
a fülemüleköltők évszakának 
 VÉGE. 
A sasoknak is 
 befellegzett. 
A verebek ideje jött el 
 ?

Kiszámolós 

kardos karom hagyom Kardszagon 



türürü 
türürü 
egy 

lejtek begyesen Kunhegyesen 
türürü 
türürü 
kettő 

Kis új szállásom megkeresem 
türürü 
türürü 
három 

ott szép Kun madaram fogadom 
türürü 
türürü 
négy 

meglelem kedvét Turkeviben 
türürü 
türürü 
öt 

házam kishazám melyik legyen 
türürü 
türürü 
MIND 

Végrendeletféle 

Szabó Mihály fazekashoz 

Öblös Miskát jótüzü bornak mintázz! 
Birkatestnek tágterű tálat forgass! 
Testem zsíros sár odalent? Ha még élsz, 

tégy a korongra ! 

Mert szeretnék zöld butella is lenni, 
holtomtól végső rivallásig mindig 
óvni pálinkát pocakos pofámban. 

Szépre alkoss meg! 

Módosított születés 

EGY FALUSI MADONNA-SZOBOR MONOLÓGJA 

Mint denevérkrisztus kapufélfán – 
lennék felfeszítve uram ágyán: 
ama nyoszolyavitéz begyesen rugtat 
ágybéli kelevézével ágyékomnak, 
csánkomat nyövi, hányja nagy garral, 
pulyák jönnek számtalan fuvarral, 
ám ő csak veti a tajtékot rendesen, 
krampuszi szusszokat lök verejtékesen, 



megcsihad rajtam, másokhoz sem restvérű, 
de asztalomnál óhajt lenni nagybélű, 
csak csücsöknyi csöcseim fölött 
csőszködik akár nyálas kölyök... 

Jaj, változnék én mivé, mivé nem – 
Madonnává: éltem „úgy” ne éljem! 
Éji vándor így is akadhat, 
ki éj leple alatt 
szentszűz leplem alatt 
hajnalig nyugodtan matathat. 

Időért viaskodó 

Szűcs Sándor néprajztudósnak 

Ebben a testben még táltosdob dübög. 
Világfatermete csupa csonk, üszök. 
Egekben arca, békák között lába, 
középső világból alsó világba 

hiiijjj... 

Mellkasa foglya: táltosdob - dübög még. 
Maradna örömest, de már mehetnék 
középső világból alsó világba... 
Testem lesz a hantja, szívemben ágya 

huuujjj... 

Kun miatyánk 
avagy évődő torzkép M. K. I.-ról 

Bezén attamaz kente kikte 
fejemben ördögök fűtsék a katlant 
szavaimban farkas toportyánzékoljon 
az uhu is kumukul kuvikoljon 
a városatyák félénken üzbégessenek 
mert ebben a városban a főutca 
kikövezve 
de a gondolatok 

sárhajókon 
jönnek-mennek 
Bezén attamaz kente kikte 
tégy e fejekre tüzes karakalpakot 
angyalok fujják meg a türköt 
legyen kumisz az idő itt aul 
Bezén attamaz kente kikte 
küldjél el egy kun-kánt 
járjunk el egy dobogós 
íjas-lovas orkánt 
legyen meg az én akaratom 



szen borson boka csalli bocson igyi 
tengere ammen 

Mifelénk 

(A születés) 
Amikor megszülettem és látták bal kezem hat ujját, látták 

jobb kezem hét ujját, a bábanéni térdreomlott és 
az égre forgatta a szemét: 

„Bezén attamaz kente kikte, szenlészen szen adon dösön szen 
küklön nitziégen gérde ali kekte bezén akomozne 
okne mezne bergeze pitbütörküngön...” 
Éjfélkor pedig már anyám kiáltozta a nevemet a kéménybe, 
erősen hívogatott hazafelé, látta, én már fehér bi- 
ka vagyok, öklelem a csillagokat. 

(A vihar) 
Amikor a vidék ködmönén végigvág az égi kancsuka, az embe- 

rek már tudják, egy fehér bika csavar egy fekete 
bikát a fellegek között, 

egy fekete bika gyűr egy fehér bikát a fellegek között, hát 
hogyne zuhogna a verítékük, hát hogyne verné az 
ablakot a bömbölésük? 

Amikor az égi bikacsek végigvág a vidék ködmönén, az emberek 
kiszaladnak, felkapják a vasvillát, 

szurkálják a fekete bikát, hát hogyne szurkálnák a fekete 
bikát, elviaskodnának ezek negyven napig is. 

(A városok) 
Mifelénk csipásak a városok, mi tagadás, nagyon csipásak, a 
mélyedésekben elakadnak a szekerek, mi tagadás, nagyon ela- 
kadnak a szekerek, de még a traktorok is, juj, olyan pocsék 
az itteni csipa. 

(A jégeső) 
Mifelénk a jégbundás fellegnek az a neve, hogy komondor, 
uszítani is lehet, borzasztó hangja van és csak reánk hall- 
gat. Uszítjuk is a szomszéd határnak, gondolhatják. 

(Az iskola) 
Az iskolában megmarkol a vaspatájú ember, levágja a fejedet, 
testedet kilencvenkilenc darabra szaggatja, csontodat száz 
darabra töri, feldarabol és megvizsgál a vaspatájú ember, 
beszöktet vérrel, aztán összerak. 

Mikortól felébredsz, mindig mosolyogsz, mindenre igent in- 
tesz, lelkesen hallgatsz, bólogatsz, mászol felfelé a kattan- 
kóró létrán, jaj, de magas ez a kattankóró létra... 

(Az idegen) 
A furcsa idegen jobbra se néz, balra se néz, biztosan lép- 

ked az utca porában. 



A furcsa idegen elől a mogorva, lándzsás pofájú komondorok 
nyüszítve rohannak az ólak mögé. 

A furcsa idegen egyetlen szemvillanásától lángot fognak a 
hasas szalmakazlak. 

A furcsa idegen dühös fújtatásától hetedik határba röppen 
a jólrakott háztető. 

A furcsa idegen káromkodásától bivalyok rontanak az égre 
dörgő szekereket hurcolva, és jégeső veri a gyen- 
ge vetést. 

Az asszonynép reszketve kutat a hűtőszekrényben és hideg 
tejjel, hússal, foszlós kenyérrel kínálja az ide- 
gent. 

A betöretlen, szilvaszemű süldőlány riadtan súgja: „Az ide- 
gennek kakasfeje van, édesanyám!” 

(A nevetés) 
Errefelé ritkán, de akkor aztán tele pofával nevetnek az 
emberek, s ha lent is két sor fogukat, fent is két sor fogu- 
kat meglátja a pénzsóvár fogorvos, uccu, elmenekül, ha nincs 
más, akár kölcsöntulok hátán is. 

(Az ünnep) 
Amikor a suksükölő, hordóhasú néptribunt belökték a tovaro- 
bogó forgószélbe, az emberek ürüt vágtak, az asszonyok gyön- 
gyöt, sarut öltöttek, amint illik, hazamentek a vályoghá- 
zakba, hazamentek a toronyházakba, csontnyelű bicsakkal bál- 
ványt faragtak. 

(Az elöljáró) 
Akinek két sor foga volt, akinek tizenegy ujja volt, az 

félt a felhőktől, az félt a nyári viharoktól, az 
vacogott, ha éjszaka benézett a ló az ablakon. 

Akinek két sor foga volt, akinek tizenegy ujja volt, annak 
a fejében jelenetek tolakodtak, annak az árnyéka 
messze földön járt. 

Akinek egy sor foga volt, akinek tíz ujja volt, az nem félt 
a felhőktől, az nem félt a nyári viharoktól, az ő 
ablakán sohasem nézett be a ló. 

Akinek egy sor foga volt, akinek tíz ujja volt, annak a fe- 
jében semmi sem moccant, annak az árnyéka sehova se 
ment. 

Ki is nevezték elöljárónak. 

(A falugyűlés) 
Besenyő-szeme van a házaknak, tar kobakja van a házaknak, 
a gáztűzhely mellett áll egy hosszú létra, a házigazda azon 
mászkál az égbe miközben alszik, később a falugyűlésen csu- 
dás dolgokat mesél, hú, van is vita! 

(Víkend) 
Akár Krisztus tenyere, ragyog a csillagokkal sűrűn telivert 

égbolt. 
Ülsz a sátrad előtt, boldog vagy: ide nem vezet út a messzi- 

re világító városokból. 



Aztán szekérzörgés, lódobogás közeledik, emberek kurjongat- 
nak, vadul horkan a ló. 

Halott apád, nagyapád hangját hallod, ismeretlen nyelven 
beszélnek, elvonul az éji karaván. 

Reggel a mocsarak, a réti vizek tetején mély keréknyomokat, 
patahelyeket látsz. 

(Az idő) 
Rucák búvárkodnak, bamba bivalyok hevernek a félájult vi- 

zekben. 
Az idő mélyén hatalmas cuppogás, vad konda fürdik, roppan- 

nak a halak, a csigák. 
A látóhatáron lángol egy falu, füstöl az emberi hús, jajon- 

ganak a viskók. 
Rabszíjra fűzve a városok, vonulnak a bombatölcsérek ásító 

jövőideje felé. 
A Tisza nomád, portyázó vize is gát-kalodában kushad, nem 

hajigál a fénybe pajkos halakat. 
A földre fekszünk, hallgatózunk, ahonnan muzsikaszó tör fel, 

kincs után ásunk. 
Kövér házunk falára mindegy ki akaszt dudát, mindegy milyen 

idegen nótát fúj, járjuk. 
Néznek a lázas szemű fiúk, látják, terjed bennünk a szolga- 

ság, akár a tőzegtűz. 

(Az ipar) 
Amott nyúlik az égbe hét sárkányfej, fújják a füstöt, köpik 

a lángot, mint a szenesember képe, olyan a búzaföld. 
Büszkén mutogatjuk: a mi nagytenyerű vidékünkön is van már 

ipar, hühű, de van ám! 

(A munkásnő) 
Rebus néném azelőtt hátébé volt, egész nap csak házimunkát 

végzett: köpködte a kismalacokat, köpködte az ut- 
cabeli csecsemőket. 

Amióta elment a gyárba gatyákat varrni, igen panaszkodik: az 
ura semmit nem segít, minden reá marad otthon, 

köpködheti egyedül a kismalacokat, köpködheti az utcabeli 
csecsemőket, szurkálhatja a kést műszak után a 
seprűbe – ez a legjobb rontás ellen –, 

már vérzik is egy tribünlakó! 

(Hétköznap) 
Ennek a holdszemű, napszemű vézna fiúnak az arca már vén- 

embert formáz. 
Issza a tejet, bámulja a cserépkályhában vergődő tüzet, oda- 

kint felvonítanak a kutyák. 
Magától bekapcsol a televízió, idegen nyelven gajdol, min- 

ket mutogat, homlokunkon vakító bilyog lángol. 
A gémeskút ostora szaporán lemerül, feljön, a vályúba ömlik 

a víz, teremtett lélek nincsen sehol. 
Akár a véres hús, olyan az ég alja, tatárkodó szelek ban- 

dáznak a sziken. 



(A kisbíró) 
A kisbíró dobján égígérő fa van, az égígérő fa kilenc ága 
között járkál a Nap, az égígérő fa kilenc ága között sétál 
a Hold, az égígérő fa kilenc ága ha imbolyogni kezd, szelek 
csordái bőgnek. 

Az égígérő fa kilenc gyökerénél kilenc kígyó tekereg, az é- 
gigérő fa kilenc gyökerénél kilenc béka lapul, az égígérő 
fa kilenc gyökerénél éjszaka van. 

Az égígérő fa kilenc ága alatt csődör eszi a lángoló falut, 
az égígérő fa kilenc ága alatt a kisbíró megüli a csődört, 
haj, száll, mint a gondolat kilenc felső világba, hej, hoz- 
za a híreket, huj! 

Unottan vár a fáradt nép, morogva áll az álmos nap, hoj, 
megjött a kisbíró: közhírré tétetik, nálunk minden rendben. 

(A rokon) 
Hú, nagy újság van a Morgó utcában, külföldről hozott leve- 
let a posta, adják kézről kézre, ugrál a szemük, mint a si- 
milabda: „Tudot mit čináltam én éš Dani? Othon úd’ jácotuk 
hod’ Dani volt a kiráj kišašon éš  én voltam a solgálo úd’ 
hívtak hod’ Eržébet. Kint pedik hó volt éš Danival edut 
sánkóstunk. Éš a ház előt volt nad’ jég és járok oda korčo- 
jázni. Aza ros hod’ aňu és apu nem had’ engem nézni a tévét. 
Hod’ vad’ te?” Jaj, de aranyos gyerek, tud magyarul, kapkod- 
ják egymás kezéből a külföldről jött levelet, nahát, nagy 
újság van a Morgó utcában... 

(Civilizáció) 
Lágyan szöszmötöl a diófa, hajladozik a langyos alkonyat- 
ban, aztán felölti fekete ruháját, altatót dudorászik, fal- 
vakkal babázik. 

Feltűnik az égen egy űrállomás, tekintete átdöfi a háztetőt, 
átdöfi koponyámat, gyanús holmikat talál, jeleket ad, vala- 
kit dirigál. 

Parazsat tajtékzik a dombtetőn egy veres bika, a keresztút- 
nál egy fekete bika, öklelik a fellegeket, kaparják a kí- 
gyók, békák birodalmát, bömbölnek a házunk felé. 

A fogam vacog, kinő daru szőröm, kinő villás szarvam, isten 
áldja édesanyám! 

Lágyan szöszmötöl a diófa, hajladozik a gyöngyös pirkadat- 
ban, felölti bíbor ruháját, anyám háza földjén felbuggyan 
a vér. 



Egy régi arc 

Szemében keresem hazámat. 
Rám néz: rovom a fényéveket. 
Milyen messze van tekintete! 
A Holdat jobban ismerem, mint... 
Sziklává fárad. 
Arca leletkövület. 
És ott, a homlok alatt? 
Üreg.  Üreg. 

Sors 

Köbméterek rabszolgája. 
Súlyos fellegeket lapátolsz 
homlokod egére. 
Álmaidba felszivárgott a talajvíz, 
belefecsegnek a vadrucák. 
Átdöfi tekinteted tükrét 
a sás, a dárdás nád, 
arcodon kiüt a sziksó. 
Örökös gödörlakó! 
Piros léggömbök erdeje a világ, 
ellebeg mindenségedből. 
Dühök fészerei lobognak benned, 
kitörnek lángoló állatok, 
robognak öklöd felé. 
Nem nőhet 

szárnya 
a rögnek! 

Vérző tenyérkokárdának letéped 
az álmatag Napot. 
Tetszhalott markod 
micsoda 
nyakravaló ! 

Kubikos 

Talajvíz gyűlik homlokod öblébe. Álmaidra 
rög 
hull. 

Álom a versről 

Fiúk szotyolázgatnak a 
szavakkal, 



papírra köpködik őket. 

Tőlem elhúzódik a „múzsa”. 
Varjak röppennek torkomból. 
Verebek hussannak ajkamról. 
De sziklákat görgetek 
a belenyugvás verseire. 

Becézni 
az anyahűségű szerszámokat! 
Sört írni 
az akáctenyerű kubikos poharába! 
Szellőt írni 
a téglagyári kemencében aszalódók hátára! 
Jó gazdát írni 
a szomorú kutyáknak! 
Közös mosolyt 
a közös sorsúaknak! 

Szívem fölött 
nem tűrök 
jégkokárdát. 



Barbaricum 

Nézzük meg alaposan: 
Bennünk ki rejtezik? 
Legyünk nagyon óvatosak, 
Kinek mondjuk: 
Én.” 

MARIN SORESCU: KICSODA 



Láz 

Szépséged előtt szájzár némít 
Nauszikaám, 
egyetlen szigetem 
hová még 

partravetődhetek. 
Ne szólj! 

Szavaink csak bensőnk 
mélytengerében élnek, 
felszínre bukva 

szétrobbannak, 
miként mélyről hozott halak. 

TE 
dús szigetem, 

tág óceánom! 
Sohasem jutok el 
tulsó partodra. 
Pedig 

itt vagy 
karnyújtásnyira: 

bolygóközel. 
Halálközel. 

Bujtogatom magam 

Ölöm az aranyruhás szavakat. 
Kifenem késemet a m + ú + z + s + á + k nyakán, 
mert beleszellentenek a fülembe: 
„Nesze egy kis Notosz!” 
És újra: „Ime, egy kis Zephyrosz”. 
Csizmás varjakat írok, hogy 
hasbarúgják 

a meddő szonetteket. 
Lánctalpas jegenyéket írok, 
csalánok lángoló korbácsait. 
Arcomon 

a Tátra 
és a Hargita 

borostája. Egy régi költő 
versei 

menekülnek 
rengetegemből. 

Felhasítom mellkasomat, 
mutatom 

szívem a mindent látó 
műholdnak 



hoz-zám szé-les u-tak ve-zet-nek. 
És bujtogatom magam: 
légy 

kérdés! 
A kérdés csontvázán 
odüsszeuszi hús. 

Levél Helből 

tudatom veled jól vagyok 
mint az Úr könnye 

oly sós itt a tenger 
láttam Jézus Krisztust 

felszögezve 
égi keresztfára 
szélsikálta sirály két szárnyára 
láttam fenyőket akiknek sietős 
de egy sem kereszttel 
hanem 

bölcsővel székkel 
viselős 

errefelé nyitják a szikla-ölű földet 
fának 

házalapnak 
magnak 

nem csak halottaknak 
a költőknek 

verset 
?
diktál a tenger 

tudatom veled 
jól vagyok 

járni tanulok 
a vizen 

Adat 

tél volt 
meszesgödör-Európánkban 
tarkónlőtt városok 

hevertek 
mikor megfogantunk 

A kert 

egy cserép muskátli 
egy cserép futóka 
egy cserép nem tudom mi 



ennyi a kert a garzonban 
ettől is alig férünk 
huszonhat négyzetméter 

de szénaillatú álmaim vannak 
szekerek mélyén 

átzötyögök 
Európa 

homlokán 

A feledés 

Ulánusévszak. 
gyermekszemek tükrébe beleisznak 

a varjak. 
Szobrok öltöznek 

avarba. 
A városok hóna alól kiröppennek 
a lángoló 

madarak. 
Ködből épült lakótelepek 

úsznak 
a Tiszán. 
BeLaKjUk ŐkEt 

?
Sovány bejárónő 

a feledés, 
tesz-vesz, 

kidob egy-két szép 
halált, 

de hercig kis sunyításainkat 
leporolja. 
Országutak szélére kiállunk. 
leintjük 

az ámokfutó 
történelmet. 

Társaim 

ha feldobjuk egy vénséges vén 
tölgyfa évgyűrűbarázdás 

hanglemezét 
felharsan a régi szelek indulója 
rég elfoszlott harkályok 

dobszólója 
és valami távoli dal 

valami gá-gá-gá 
gá-gá-Gábor Áron rézágyúja 
pörög a lemez 
s a tél szemünk kútmélyéből 



kúszik fel 
elszállnak a lázak 

akár a vadlibák 
gá-gá-Gábor Áron rézágyúja 
szájunk tele a hősök hamvaival 
az ősök porával 
köpködünk danolászunk 
harsog az új szépreményű gá-gá- 

gárda 
gá-gá-gáboráronvagyamitakartok 

MI 
vihar utáni verébfiókák 

mostanra 
pompás fácándolmányba bújtunk 
már pávaholmikra gyűjtünk 

gá-gá- 
gátak sem állnak többé utunkba 
csalánt sem sodor többé a vérünk 

Janus 

„A szem a lélek tükre.” 
Egy tükörben húsmagam, 
bárdmagam. 

Sárkány, királyfival 

(első feje mondá nagyapa hangján) 
a madárfészek lakatlan 
a föld vetetlen 
csontig soványodtak a házak 

szekíroz erős zord hideg 
puskákból ólomrigók fütyülnek 
varjakkal takaróznak a holtak 

(második feje mondá apa hangján) 
ha megőrizne 
egy asszony 
egy gyermek 
egy vén fa 
vagy egy dal 

de csak őrök 
csak szögesdrót 
ólomnehéz tél 

(harmadik feje mondá fiú hangján) 
glédába rakott katonák 
megHALT moloch 



hurrá 
aki fél süket 

téVÉÉRt üget egy kőműveskanál 
retyerutya-offenzíva a harács-helyeken 
de a szent SEBestyén amatŐRszínház 
szívóskodik 

uraim csak javulásveszély 
persze egy VERslakó móresre inti 
és minden gomblyukba szalonvigyort 

TŰZ 
hervasztó hülyesÉGEKkel trik-traktál 

(negyedik feje mondá barát hangján) 
paprikáscsirke-szépet álmodok 
az ótépé röghözkötöttje vagyok 
korán fekszem és nem lánnyal 
in flagranti 

testemet 
az elmúlással 

(ötödik feje mondá anarchista hangján) 
hitpapagájok csigapionírok 
vitrinharcosok nipp-forradalmárok 
lakájmerészek libériás hősök 
pihepárna jobbágyok machianovellisztikusok 
uniformistöltelékek hadminisztrátorok 
magatartásprognózisok mosolymanipulátorok 
gondosan becsomagolt potrohok 
viváthallgatások hozsannatekintetek 
zsombékos testek abált arcok 
molylepkefogúak között ha 
felropoghatna szívem 
akaratatatata... 

(hatodik feje mondá ifjúmunkás kórus hangján) 
szemünk mélyén sötét rajok – 
vándormadaraink – bajok 

dá dá dudu dá 
nagy szövegben kis csibészek 
gőgrongy mögül megítélnek 

dá dá dudu dá 

ettünk ittunk dongásodtunk 
dudáló vihar lett hangunk 

hitünknek néhány kis 
Onasszisza 

kövér házakban is 
Judás fia 

dá dá dudu dá 

(hetedik feje maga a királyfi) 
bizony bizony mondom néked 
sok a te bűnöd 

(levágá első fejét) 



zsebeidben fillér 
gyomrodban fekély 

(levágá második fejét) 
bizony bizony mondom néked 
sok a te bűnöd 

(levágá harmadik fejét) 
lukas a cipőd 
zsebed markod 

(levágá negyedik fejét) 
bizony bizony mondom néked 
sok a bűnöd 

(levágá ötödik fejét) 
te Brueghel képén 
elölről a harmadik vak 

(levágá hatodik fejét 
de a sárkány fejeit újranöveszti 
a királyfi újra sarabolja 
növesztem sarabolom növesztem...) 

H. Bosch befejezetlen képe 

rudakra kötözött keselyűk lobognak 
hiénatorkú trombiták rivallnak 
családi házak karosszékek hátországából 
kikelnek fölserkennek az évelőkatonák 
nemzeti dalokat tereferélnek harsogva 
marsolnak minden talpalatnyi indulóra 
rezesbandavivát rezesbandavivát 
mennek a mennek a 

kicsodák 

Az álom fonákja 

IVAN RABUZIN KÉPE ALÁ 

Én annyian vagyunk, hogy... 
Néger, mohamedán, fehér, eszkimó, 
ázsiai... Én melyik?... Nekem 

öreg ajtóként nyikorog a térdem, 
ágyba vágyik, lepje a dunyhameleg, 
mint bányász arcát a szénpor. 

Akár estefelé a kapukat, 
ma reggel is kulcsra zártak 
sok-sok éjszaka kitárt arcot. 

Ülök a Földnagy asztal mellett, 
zsebemben újság, s minden hírben 
a trójai falovat gyanítom. 



Amíg iszunk a Békére, azt lesem, 
melyikem mozdul ellenem, 
melyik magamat rúgjam gyomron, fejen? 

Égtájak 

Hajnalok tűzvészei tombolnak. 
Cyprian Norwid jön 
aranyló miseruhában. 
Egemen madarak petárdái. 
Pacsirták csöpp lángja rezeg. 
Tündöklik 
a vidék 
zöld hajzata. 

Holnap talán Vladimir Holan 
világít. 
Viivi Luik csókja olvasztja majd 
a szívemen 
alákúszó 
gleccsert. 
Kilép belőlem 
a fejfák 
menetoszlopa. 

Két átköltés 

1. (Enn Vetemaa: Odasurranni) 

Odasurranni egyedül 
a meleg-titkú tűzhelyhez, 
mely a szoba éjszakájában 
teli tüdővel lélegzik. 

Anyám kályhája 
Anyakályhám. 

Hisz a kályhák egy kicsit anyák is, 
az anyák pedig kályhamelegek, 
és mi egyre visszavágyunk hozzájuk. 

A hunyott-szemű szobában, 
a kályha nyarában 
szomorú, szép, mesés világokat álmodunk, 
a szibériás égbolt madaraira gondolunk, 
a tintasötét, huzatos égbolton, 
a jégcsap-nyurga kémények fölött élőkre. 
A madarakra, melyeknek oly horgas, 
fagyott, árva a lábuk. 
Oh, ti szegény kályhátlan madarak! 
Fűtetlen világ kályhátlan madarai! 



2. (Viivi Luik: Ő mindent elmondott) 

A fenyők belesápadnak a decemberbe 
könyvek avasodnak 
a test havas fa 
legyen vígaszuk a gyermekeknek 
az idegen házakban 
rémületük 
akár a meszelt hold 
iszkoljon végig a padlón 
elkerülje őket a halál 
éjjel háromkor 
aludhassék a szívednek legkedvesebb 
a szenvedés előtt 
ami árnyékként követ 
én álmodnak őre 
litániázom 
jöjjön el a te országod 

Rózsák éjszakája 

Légy rózsa! Rózsakert. 

Neved? 

Kytica ruži. Rosszarcú denevérek 
csaponganak 
egy bimbóban. 
Sátánpompába borul 
egy agyvelő. 
Bagoly röpte kongatja a szirmokat. 
Csokor egymásnak: hétfejű 
sárkány 
a fagyos 
földbe 
ásva. 

Ruže. A szirmokról 
paták illata árad. 
Pokolvörös a rózsa. 
Menetnóták párája fölszáll. 
Szögesdróttá fonva a fagyos Vltava, 
készítem 
havas 
hátamat. 

Arb’ust s de trandaf’ir. Füstölnek 
a rózsák. 
Fortyognak a bimbók. 
Rózsák harangjai félreverve: 
pókok jönnek, 
szögesdrótokat feszítenek a torkunkba, 



lágermessze 
a jónapot. 

Rózsakert vagyok. A dinamit virágai 
nyílnak 
a városok 
kitakart mellén. 
Szkopjevégzet készülődik. 
Egyenruhába vágyik a gyökerek izma. 
Képembe ver a bimbók ökle. 
Egy kéz 
sárga csillagot varr 
a liliomszeműekre. 

Víziók vére csorog az alvó szájakból. 
Koponyánk pincéiben 
lapul a rózsák éjszakája. 

Költő vagy? 

Népek ágyása. 

Barbaricum 

Dunából, Visztulából font varkocs 
lobog a hátadon. 
Válladon a Körösök szélfútta fürtje. 
Csókodban izzanak 
és elvéreznek 
a csalánok. 
Cézár-idő patanyoma a szemed alatt. 
Falvak tetvei bőrödön. 
Tanyák serkéi. 
Baltás fagyok ólálkodnak a kertek alján. 
Nekem nem kell 
a káinmundér! 
Vezetnek tenyered életvonalai: 
utak, vasutak, 
vezetnek ékköveidhez. 
Igazgyöngytallinn. Gyémántprága. 
Borostyánvarsó. Opálbukarest. Rubinszófia. 
Fájdalmak földje! 
A vértől még másnapos 
gyomrod idegeivel 
bőgőzik 
Hel Mood Nadolski. 
Nyílnak a meszesgödrök múzeumai. 
Keselyűkommandók 
árnyéka hussan át 
egy homlok 
márciusán. 
A vérerek sztrádáin a szív felé robognak 



a menetnóták. 
Szennyvízcsatornák, vízcsövek, 
gázvezetékek Laokoon-kígyói kúsznak 
a földben, 
a falban, 
a testben. 
A szőkére vakolt gótikus lányok mosolya 
mégis felkél, 
felragyog Barbaricum. 
„Hatalmas” vagy, 
hazám. 
Végtelenek 
a határok 
az emberekben. 

Gyökerek 

Játszik a fűzfa 
kontyos árny 
cigány éj táncolj 
muzsikálj 

Tiszánk üstöke 
ködhajzat 
elbitangol az 
ebfajzat 

Elmennem sej-haj 
nem lehet 
gyökerek fogják 
szívemet 



Karót hegyezve élek 



Napló 

már megint felkelt a nap 
már megint kiugrik a kakukk a főnök szájából 
már megint pam param papamm 

már megint 

TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT 

már megint a tévé kékes pocsolyájában fürdünk 
már megint fel kell húzni az órát 
már megint esedékes az asszony nyihogtatása 
már megint elmúlt egy nap 
már megint csak hatvan forintom maradt 
már megint azt álmodom 

már megint egy lányról álmodom 
szemében hömpölyög a Tisza 
tekintete örvénylő tükrén 

sodródik az arcom 

már megint a vaspatáju emberről álmodom 

aki a várost teleszögeli 

uj utcanév táblákkal 
aztán a háztetőn ül 
veres az arca 



szalagos a szarva 
veszett kutyákat simogat 

már megint azt álmodom 
veszett 
kutya 
vagyok 

Karót hegyezve élek 

zárójel egy zárójel csak egy zárójel egy 
etlen gombnyomás zárójel és máris záróje 
l kéken villog zárójel szobátok díszhely 
én zárójel a zárójel 
 KÜKLOPSZ 
 az egysze 
mű óriás zárójel a minden házban zárójel 
jelenlévő zárójel 
 KÜKLOPSZ 
 tekintete 
zárójel megigézve nézik a társak zárójel 
ez már hanyadik folytatás kérdőjel zárój 
el idézőjel tizedik nap végre elértünk ú 
j sor partja elé a virágot-rágó lótuszev 
őknek idézőjel zárójel alig várjátok zár 
ójel a holnapot zárójel az újabb folytat 
ást zárójel amikor odvas fogatokból kisz 
ippantjátok a belebüdösödött tengert zár 
ójel 
 a történet folytatása az élet folyt 
atása zárójel nahát nézzük zárójel idéző
jel nagybetűvel azt hiszitek vessző hogy 
kedves földre vessző az otthonotokba új 
sor indultok pontos vessző de bizony más 
útra ereszt tova nagybetűvel kirké kettő
spont új sor nagybetűvel  hádész házához 
s riadalmas nagybetűvel perszephonéhoz i 
dézőjel zárójel és a nagyonszeretett tár 
sak zárójel alig várták a holnapot zárój 
el az újabb folytatást zárójel 
 és midőn
zárójel a rózsásujjú zárójel hajnal záró 
jel kélt ki a ködből zárójel  az ekcémás 
bőrű műhelyekben zárójel latolgatják zár 
ójel  a várható fejleményeket zárójel és 
estére  zárójel disznóhúst vesznek kirké 
óljából zárójel böfögnek zárójel és záró 
jel kezdődik zárójel idézőjel innen a na 
gybetűvel szkülla lesett vessző de amonn 
an a szörnyű nagybetűvel kharübdisz új s 
or szívta magába a tenger sós habjait is 
zonyúan idézőjel zárójel és a nagyonszer 
etett társak zárójel karosszékekbe süppe 
dve zárójel bóbiskolnak zárójel két riko 
ltás között zárójel ölbetett kezükön zár 
ójel csendben repedezik a bőr zárójel to 
vább szakad a köröm zárójel és az éjjeli 
szekrényen zárójel  már torkát köszörüli 
zárójel a vekker zárójel és holnap zárój 
el igen holnap zárójel holnap az új foly 



tatás zárójel holnap talán boldogok lesz 
nek azok a sokattűrtek zárójel 
 talán a n 
agyonszeretett társak is zárójel akik ha 
zamennek zárójel  a lavor a vécé mellett 
zárójel lágy zephyr lengedez zárójel sat 
öbbi zárójel satöbbi zárójel idézőjel na 
gybetűvel  ógügié  szigetére vetettek az 
istenek kettőspont ott él új sor félelme 
s vessző zengő isten vessző szépfürtű na 
gybetűvel kalüpszó idézőjel  zárójel  na 
nem baj zárójel talán majd holnap záróje 
l egy zárójel csak egy zárójel  egyetlen 
gombnyomás zárójel és máris zárójel kéke 
n villog zárójel szobátok díszhelyén zár 
ójel a zárójel 
 KÜKLOPSZ 
 az egysze 
mű óriás zárójel a minden házban zárójel 
jelenlévő zárójel 
 KÜKLOPSZ 
 tekintete 
zárójel megigézve nézik a társak zárójel 
idézőjel nagybetűvel kik vagytok kérdője 
l nagybetűvel  merről járjátok a tengeri 
ösvényt kérdőjel új sor nagybetűvel dolg- 
otok is van-e vessző vagy csak amúgy vak 
tába bolyongtok idézőjel zárójel 
 nézem a 
nagyonszeretett társakat zárójel áhitatt 
al csüngnek  a látványon zárójel ordítok 
zárójel A KÜKLOPSZ BIRKÁI VAGYTOK záróje 
l elhajt  benneteket az egyszemű zárójel 
a legelőre zárójel az ólomzubbonyba húzo 
tt tengerekre a szelek kibetonozott foly 
osóira a hegyek megvakult barlangjaiba z 
árójel a földalatti lakótelepekre záróje 
l zárójel zárójel zárójel zárójel záróje 
l zárójel idézőjel nagybetűvel senkise v 
essző ez  nevem pontos vessző így hívnak 
vessző hogy nagybetűvel senkise vessző o
tthon új sor édesanyám meg apám és minde 
n többi barátom idézőjel zárójel senkise 
zárójel vagyok zárójel 

Mondjuk ez az utolsó perc 

1. 
egy perc alatt mit lehet mondani 
 ?

egy perc egyetlen perc 
életre kevés                                halálra sok 
halálra kevés                                életre sok 
de mondjuk ez az utolsó perc ennyi az összes időm ennyi 
 csak ennyi 
eredetileg ezt kézzel írtam géppel ennyire sem jutottam 
volna 
 már 55 másodpe 

 
2. 

csak még egy percet 



aztán tényleg vége vége vége vége vége 
vége nézem vége a vége másodperc vége mutatót vége 
látom vége 
letelt 
 vég 

3. 
na még egy perc a leltárra 
asztalomon miser-tatár népköltészet 
 nyersfordítások 
Musza Dzselil: Ajtó előtt 
 egy üvegben tömött jácint 
karóra amelyen most 
 57 
 59 más 
 

4. 
odperc       az előbb kimaradt két hamutartó 
minek ide kettő egy is sok      nem dohányzom      35 mp 
van itt egy csörgőóra is 
 néma 
 nem jár 
 nincs több utolsó perc 
ELBÁDOGOSODOTT TEKINTETŰ TELEVÍZIÓ HEVER A HOMOKBAN 
A KÉPERNYŐN SZISZEREG A FINOM ANYAG 
most 50 mp 
az elemlámpa az abroszon     az abrosz hím 
 

5. 
zett      most 4 mp 
az egyik hamutartóban egy csikk egy kormos gyufa némi hamu 
Zsuzsa műve 
az asztalon egy táska abban hoztam a nyersfordításokat 
Mándoky Pistától      most 47 mp A HAMUTARTÓBAN HOMOK HOMOK 
mindjárt   v                     ELHAGYOTT KÖVES TÁJ 

é ELÁRVULT TÁRGYAK 
g KŐ PATTOG A TÉBOLYULT NAPON 
e 57 mp 

 hát ez is letelt 
 

6. 
egy percet 
 szeretnék fordítani 
 de csak szeretnék 
Zsuzsa énekel Zsuzsának rossz hangja van persze ezt 
nem ismeri el énekel „Jaj istenem mi az oka / Az enyémre 
nem süt soha” 
most 28 mp MEGROPPANT FAL ELŐTT ROMOK A MÁSODIK EMELETEN 
NYIKORGÁS A SZEKRÉNY AJTAJÁVAL JÁTSZIK A SZÉL A SZEKRÉNY A 
LESZAKADT MENNYEZET MEGMARADT SÁVJÁN ÁLL BENNE ZAKÓK BUGYIK 
BEHINTVE HOMOKKAL AZ ÜSZKÖS FALON ÉRTELMETLEN GÖRGŐMINTÁK 

7. 
EGY MAKACS 

SZEGEN RÁMÁZOTT 
NŐI FÉNYKÉP 

Zsuzsa mosolyog              FAKUL 
miért csak ezt az egy percet miért ezt az egyetlen egyet 
miért csak egy percet még miért csak egyet miért ezt az egyet 



33 mp 
Zsuzsa énekel hogy meg van átkozva 
 én is 
 46 mp 
fordítanék de csak az ép házakat lakótelepeket fordítom 
 r o m o k k á
mindjárt vége 
 fordítás elhalasztva 
 

8. 
mondjuk ez az utolsó perc 
 de az utolsó percben biztosan nem 
fordítanék verset 
 hiszen látom vége 
 látom mindjárt vége 
itt a vég 

9. 
LEHASADT RÉTEG    A PALA MÚZEUMÁBAN AUTÓRONCS 

BENNE MEGKÖVÜLT IDOL 
KETYEG 

múlik az idő
múlik már a ráadás ráadásából is kifutottam 
EL 50 TE 51 LIK 52 A 53 LEG 54 
U 55 TOL 56 SÓ 57 PERC 58 IS 
59 . . . . . . . . . . . . . 60 
 

10. 
csak még egyet 
 csak még egy percre legyen keret 
csak még egy percre 
 pedig 
 az 
 utolsó 
 perccel 
 nem 
 tudok 
 mit 
 kezdeni 
 37 mp 
figyelem az órát 
 42 mp 
 egy vicc: hogy öregszünk! 
ne legyen vége 
 szeretnék 



években 
 gondolkodni 
ha évekre 
 lenne 
 keret!                   58 
 59 
 60 
 

11. 
csak   2mp  mindíg   4mp  legyen  6mp   tovább  8mp  csak   10mp 
mindíg  12mp   legyen  14mp  tovább   16mp  tovább  18mp   nincs 
20mp   vége   22mp  ne  24mp   hidd  26mp  el  28mp  hogy   30mp 
vége   32mp  nincs  34mp   vége  36mp  mindíg  38mp  tovább   40 
csak úgy lehet élni hogy V ! A ! N ! T ! O ! V ! Á ! B ! B ! ! ! 
úgy kényszerülsz élni hogy V ? A ? N ? T ? O ? V ? Á ? B ? B ? ? 
aki ujjat húzott az idővel 
 dobja a francba az órát 



Tojás-univerzum 

„Magad vagy. Minél kevesebb gesztust. Semmi látványosat.” 
VLADIMIR HOLAN: HÓ 



Írott plasztika 

Tojásnap-felkelte a tarkó mögött. 
Játszótér: 
álomi makett 
a kukorékoló fényben. 

Kétméteres műanyag tojások fürtje. 
Némelyik oldalán hever, 
mások széles ülepükön csücsülnek, 
figyelnek. 
Könnyűek, mozgathatók, 
új rendbe állni készek, 
a gyermek 
világteremtő 
akarata szerint. 
Szépek. 
Fehérek. 
Az álmok húsvétjára várnak. 
Éjszaka-kotlós lépeget, felcsipegeti 
a házak ablakából 
kiszóródó 
fényt. 
A tojásokra telepszik. 
Piheg. 
Alatta láva-álmok mocorognak. 

A tojás, mint ház 

Kivágva a csúcsa, 
talán kikelt belőle egy sárkány. 
Bemászol, 
papást-mamást játszol a vigyorgó sárkánykölyökkel, 
szájatok csücskében csikk, 
füstöltök. 

Lehet, hogy szentjánosbogár kelt ki a tojásból? 
Vagy teknősbéka? 
Esetleg kakukk. 
Varjú. 
Vagy mindegyik. 

Így a jó. 

Berendezkedsz 
kell a házba a kályha, 
oda ülj, 
sárkánykölyök! 
Kell a házba a lámpa 



itt röpködj, 
szentjánosbogár! 
Kell a házba az asztal: 
arra jó a teknős. 
Kell az óra 
itt a kakukk, kiugrik néha a tojás nyílásán, 
kakukkol a világba 
amennyit csak akar, 
nem fontos hány óra, 
de tudni kell, 
hogy múlik 
az idő. 
Te is tudod. 
Tojásházad ablaka elé kötözöd az öregasszonyruhás 
varjút: 
éjszaka van. 
Elveszed onnan: 
nappal van. 
Már meg is öregedtél. 

Lidérctojás 

Ezt én fából esztergálom, 
kicsire csinálom, 
férjen a hónod alatt. 
Lidérc van a tojás éjszakájában, 
jó szellem, 
ha kikél, 
mindent megtesz neked. 
A verés 
az ő láthatatlan fenekén porzik. 
Nagy haszon a háznál, 
félúton elnyeli 
a bakancsos szavakat. 
Négymilliárd lidérctojást csinálunk. 
Jöhet a rókaalkonyat. 

Záptojás 

Nem lüktet. 
Nem kopácsol. 
Nem is csipog. 
De berreg és morog odabent Valami. 
Odatapasztod a füled: 
lánctalpasok rohamozzák a tojás héját, 
lövegek robbannak a füled mögött, 
vijjogás, 
hangrobbanás, 
most egy repülőgép-csőr akar kitörni, 
azután detonáció, 



kitölti egy gombafelhő a tojást, 
feszegeti a tojás-univerzum falát. 
Gyorsan 
fogod 
a tolladat, 
ráírod a héjra: 
EZ A TOJÁS ZÁP. 
Ugye milyen csend lett? 

Térelválasztó 

Már mindenféle térelválasztók épültek, 
határőrökből, 
szögesdrótból, 
aknák ökleiből, gyűlölködésből. 
Hát mit akarsz te itt 
e kotlóaljanagy Közép-Európában 
a térelválasztóval? 
Ne magyarázd 
milyen gyönyörű ritmusú a tied, 
hogy tojásformákból 
építetted fel, 
ne bizonygasd a plasztikai hatást, 
a fény 
és az árnyék ölelkezését, 
hasznos voltát se ecseteld! 
Hiába ad otthont 
virágnak, 
könyvnek, 
felejtsd el a térelválasztót! 
Ezzel neked 
nincs dolgod. 
Még szobádban sem tűrheted jelenlétét, 
nemhogy álmaidban. 

Világteremtés 

Legyen húsvét, mondod. 
És lőn. 
Fested a havas tojáshéjat, először szép kék 
óceánokat 
pingálsz rá. 
Ahova nem jut kék, az lesz az Északi-sark: 
éppen oldalra esik. 
Sebaj. A tojás csúcsára fested 
Afrikát, 
az ülepére Dél-Amerikát, 
legyen két 
forró égöv. 
Déli-sark meg nincs is. 



Sok-sok mammutrózsa terem itt 
és cicakökény. 
Itt ezek élnek. És te, aki odaköltöztél, 
oda, 
a tojásidőbe. 
Magyarázhat a tanár, amit akar 
ha nem tetszik, 
lefested szép barna földdel. 

Művelet 

Összeszedjük az ólomkatonákat. 
Lobog a máglya 
alattuk. 
A puskacső lekonyul, 
szétfolyik fényesen. 
Megpuhulnak a kemény 
arcvonások, 
összeolvadnak a csizmával. 
Elő a tojásformát, 
csurgatod bele 
az ólmot. 
Hogy milyen kotlós alá kerül? 
Megvonod a vállad. 
Ennyit tehettél 
a világért. 

Húsvét 

Fazekaskorongra csapod a nyers agyagot, 
forog, forog, 
akár a Föld 
Isten mutatóujján. 
Te persze tojást korongolsz. 
Kapod az írókát, 
rácirkalmazol 
az oldalára 
egy dús ágú fát, 
a törzse odabent, az ágai idekint. 
Fested a szarvasokat, 
madarakat, 
két viaskodó bikát. 
A tojás csúcsára aranyló Napot varázsolsz, 
a tojás seggére fekete Napot 
kígyókkal, 
békákkal. 
Kiégeted művedet. 
Aki téged 
meglocsol, 
aki neked köszöntő verset mond énekelve, 



egész világot kap 
ajándékba. 

Szobor 

Ismét az agyag,a korong, a termetes tojás. 
Aztán egy kisebbet is korongolsz: 
ha a nagy tojás szélesebbik végére ragasztod, 
férfi születik, 
hordós mellkassal, 
öles vállakkal. 
Ha viszont a tojás csúcsára illeszted, 
nő születik, 
látod a csípőjéről. 
Korongolsz tehát még két tojást, 
kicsiket, 
s a feje után ráragasztod 
a melleit is. 
Kiégeted. 
Hallgatod a szívét 
dobog. 
Tapogatod a hasát 
lüktet. 
Apa leszel. 

Jel 

A legnagyobb petesejtet 
legszívesebben fehér márványból 
faragnád ki, 
tükörsima oldalakkal. 
Simogatnád, 
mindenfélét álmodnál. 
Ekkor krómacélból 
ragyogó szárnyakat szabnál, 
illesztenéd 
a tojás vállára. 
Nevet adnál neki, 
kimondhatatlant. 

Egy álombeli tér plasztikái 

Györfi Sándor szobrásznak 

1. 

Nagy mészkőtömböt veszel, akkorát 
hogy kiadja 



egy tojás alsó egyharmadát, 
az ülepét. 
Ezt faragod ki. 
Belül is üresre vájod, mint cigányok 
a teknőt. 
Kincset teszel bele: 
földet. 
Egyszerű földet. 
A négyzet alakú tér egyik sarkán 
helyezed el. 

2. 

A tojás fölső kétharmadát, 
azaz a csúcsát 
mondjuk pasztellzöld üvegből készíted, 
felállítod 
a tér másik sarkában, 
megtöltöd vízzel, 
halakkal, 
ha kedved tartja 
– s miért ne tartaná? – 
még szökőkút is lehet. 

3. 

Tojás-léggömböt fabrikálsz 
fehér fóliából, 
rögzíted 
a tér harmadik sarkán, 
a víz mögött, 
a földre átlósan. 
Lebeg a plasztikád, 
mozgatja 
minden suhanc-szellő, 
fölmutatja a házak fölé 
a levegőt. 

4. 

Egy újabb figura a tér negyedik sarkán, 
a levegővel egyvonalban, 
a föld mögött, 
átlósan a vízre. 
Robusztus tojást faragsz gránitból, 
csúcsán luk, 
rajta gáz tör a magasba, 
meggyújtod, 
lobog a házak tekintetében a tűz, 
lobog a fáklya, 
soha ki nem hunyva. 

5. 



A négyszög átlóinak metszéspontjában 
krómacél tojás guggol, 
mindenségében 
tükröződik 
a négy klasszikus alapelem, 
a föld, a víz, a levegő és a tűz, 
de látszanak a tér házai, 
az elröppenő madarak is, 
s ha kitárod 
a tojás mellkasát, 
mint valami kredencajtót, 
látsz benne 
égetett agyagtojásból épített 
Vénuszt, 
a hasán 
egy tükröt látsz, s abban 
magadat: 
veled teljes 
a világ. 

Ideogramma 

Készítesz egy tojást. 
Szeletekre fűrészeled. 
A tojás csúcsát 
fölragasztod 
az égre: 
mondjuk ez a Nap. 
A tojás alját leteszed a földre: 
legyen ez a tenger, 
sík a teteje, 
homorú az alja. 
A többi körszeletet is elhelyezed: 
ez egy város, 
ez egy lány szoknyája, 
ez egy stadion. 
De mi a több 
a sok 
vagy az egy? 
Összerakod a tojást: 
süt benne a Nap, 
odabent élet mozdul, 
benne tenger morajlik. 
Egész univerzum. 

Leletkészítés 

A tojás kérgére 
hieroglifákat vések. 
Talán barlangrajzokat, 



talán szavakat, 
esetleg csatornákat, 
utakat, erőműveket, 
fejfákat, 
talán egy gyermekrajzot, 
mindenesetre valamit, 
ami azt jelenti: 

ITT JÁRTAM. 

Lelet 

Élhetsz te 100 ezer év múlva is. 
Találsz 
egy tojást 
valódi palából, 
bontogatod a rétegeit. 
Megtalálod arcomat: 
nem érted a vicsorítás üzenetét, 
nem érted a homlokomra vésett romokat. 
Odateszel 
egy brontoszaurusz mellé, 
leltári számot adsz. 
Talán majd 
nevet is. 
Ez már a 

samuidő. 
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