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Janus 

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

(1979) 

A találkozás 

Egészen olyan nap volt ez is, mint a többi. 
talán szebb valamivel, 
nem lógtak ónos felhők a házak szemébe, 
nem söpörték az ótvaros utcákat 
öreg, szuszogós szelek. 
Ültem az autóbuszon. 
Megálló következett. 
Még mindig az ónos felhőkre 
és a szuszogó szelekre gondoltam, 
alig figyeltem 
a le- és felszállók apályára és dagályára, 
csak akkor hökkentem meg, amikor 
önmagamat 
pillantottam meg 
a járdán. 
Álltam a tumultus mögött, valami üzlet előtt, 
a kezemet néztem. 
s az arcomon végtelen csodálkozás és némi rémület 
látszott. 
Álltam a járdán, 
a karórám számlapja egyre nőtt a csuklómon, 
egyre nagyobb, nehezebb lett, erősen húzta a karomat, 
már akkora volt, mint egy pajzs, 
vastag, akár egy malomkő, 
lerántott a földre, 
én kétségbeesetten vonszoltam volna magam után, 
de nem bírtam. 
csak vergődtem 
az óriási számlap körül, 
amelyen eszeveszetten, 
egy ventillátor sebességével száguldottak a mutatók... 
Láttam járdabeli magamat 
a buszból, 
láttam hirtelen behavazott hajamat, 
láttam a szürkülő arcomon végigreccsenő ráncokat, 
aztán azt is láttam, 
hogy lelassultak a mutatók, 
az. irdatlan számlap szép lassan zsugorodni kezdett, 
feltápászkodtam a földről, 
öreges mozdulatokkal 
leporoltam a ruhámat 
és elindultam arra, amerről a busz jött. 
Felpattantam az ülésről, 



ám éppen akkor csapódtak az ajtók, 
elindult a busz. 
A következő megállónál elsőként ugrottam a járdára, 
embereket löktem félre, 
lábakon tiportam át, 
visszafele rohantam, arra, amerre láttam eltűnni 
magamat. 
Sokáig tartott ez az eszelős vágta, 
lihegtem, 
fújtattam, 
loholtam, 
már a sarkamban voltam, 
s akkor, 
éppen akkor, 
amikor már a szuszogásomat is a nyakamban éreztem, 
akkor találkoztam 
veled. 
Megálltam, 
mert még senkit sem láttam ily szépen kacagni. 

(1985) 

Karjaid közt 

egész erdő lángbaborul 
arcodon ha rózsa virul 
karjaid közt lassan égek 
kormozom a mindenséget 

(1981) 

Álmodozik az ember 

lábad között kökénybokor 
vadnyúl-kezem ott kóborol 
mire én is odaérek 
barnamedvével felérek 

(1981) 

Üzenet 

Fekszem viseltes rongyon 
zsíroskenyér a gondom 
bájvivő dalnok 
bajvívó bajnok 
mások 
kik darázzsal etetnek hallják 
szeretem Varga Juliannát 

két kicsi melled halom 
reá szép fejem rakom 
templomos éknek 



messzire nézek 
félek 
akár isten emberi barmát 
szeretem Varga Juliannát 

néma táj Barbaricum 
vigyázza barbár ikon 
tolat kint a gond 
ugat bent a gond- 
olat 
bár mérgüket mind nekünk adnák 
szeretem Varga Juliannát 

(1981) 

Dal 

tavaszi felhő 
hóna alatt 
lányos hasadra 
csókol a Nap 

liheg az este 
érted loholt 
felsüt az ágyon 
két telehold 

őszig a játék 
oly figurás 
szép tatár arcod 
lángragyogás 

elhagy az ősz is 
rugdos a tél 
rőt kutya bámul 
arcom helyén 

(1981) 

Julianna-évszakok 

Bénán hever Barbaricum 
gyötört arcán jégpáncél 
csontig kékült szájam öblén 
kökénybokrot ráz a szél 

megérett a földieper 
piros húsa fölhasad 
hosszú hajad legszebb zászlóm 
fejem fölé tartalak 

lehullott a mézes szilva 
részeg darázs dalolgat 



az ágyunk egy nagy léghajó 
csillag tűnik maholnap 

tép a szél és vág a hó és 
tél az erdőt tördeli 
némán kéne szép testedbe 
végre beledögleni 

(1981) 

Az éjszaka vége 

amikor eljön 
lobban a kedvem 
bérházak úsznak 
népviseletben 

milyen sok fűszer 
akad egy lányon 
úthenger száguld 
végig az ágyon 

vési az arcom 
tündöklő kedve 
ott állok reggel 
megöregedve 

(1981) 

Forró a szél 

a bőrömben nem maradok 
abban élve megrohadok 
karjaidba belelöktek 
véresarcú vad angyalok 

forgószél jön pusztameleg 
eleven szél róka-szemed 
halott fénye ég arcomon 
kiszikkasztja a szívemet 

(1981) 

Ne gondold 

negondoldhogy aszoknyádon 
tyúkombúkom módraülök 
saslétemre vállatvonok 
széplassanel verebülök 

véresmázos szókatbúgunk 
járomulta nulunksokat 



újszülöttvers hezkeresek 
gazdaghárom királyokat 

(1981) 

Jesoloi képeslap 

Hangya húzza a morzsát, nyög és szuszog, de semmit sem 
Hagyna a fűben, látja, mi is kopaszra esszük az asztalt. 
Evés után egy nagy lomha állat hív, a tenger, a stég 
Eves cölöpei között morog, prüszköl a beste, rágja a 
Mohos fát, elfut a csahos jószág és újra szalad, majd újra 
Mohos hullámok rontanak felénk tajtékos pofával... 
„Fogadjunk, nem mersz belemenni!” – mondod és 
Fogaidon csattan a türkiz nevetés látva, hogy vacogok, 
Gebedek, lilulok a rozmároknak való hideg háborgásban, 
Gebém a hullám, zötyögtet, lelök, nyihog és rugdos, 
Habok örvénye leránt a mélybe, kínba fereszt, 
Hozzád úsznék, a mocskos tajték el nem ereszt, már 
Szökellne alfelemből Zephyrosz és Notosz... Ezt elmondani 
Szó kellene, elmesélni e már majdnem-novemberi fürdést... 

(1984) 

Azt álmodom 

Kiszárad, lassan tócsa lesz 
bennem minden tenger. 
Most akarsz már megváltani 
lázzal, szerelemmel? 

Zord északom a szívemen 
szorgalmasan matat. 
Csakazértis azt álmodom, 
hogy nőni kezd hasad. 

Fényes arccal holnapolni 
mellédkönyökölök: 
tüdőmből felsír alomnyi 
árva kutyakölyök. 

(1981) 

Altató 

Bömbölnek vad szelek, hú! 
Örvénylik, zuhog a hó. 
Bent jó meleg ágyad hí. 
Míg tombol a tél odakint 
édesanyád odaint: 
„Eldi-eldi-eldi-áj, 
Kicsi bocsom, aludjál!” 



(1983) 

Az idill 

„Sajnálom, most a nyulakkal futok, nem
a vadászebekkel.” 

(Robert Lowell) 

Miért nem fedezem fel 
az idillt? – 
kérdezik. 

Nagyon szeretném végre 
felfedezni 
és ilyeneket írni: 
„Dézsmás méhek a távoli kertek virágai ormán 
bátran gyűjtik a port, szállnak is egyre tovább.” 

De kit érdekelnek 
a méhek? 
Hónapok óta nem alszom, 
minden éjjel 
becsöngetnek hozzám 
ötször-hatszor: 
kimegyek, senki; 
lenézek az erkélyről, 
senki. 

Eleinte azt hittem, álmodtam az egészet, 
ám hetek múlva 
már gyanakodni kezdtem 
magamra: 
lehet, hogy ez már 
az őrület? 

Így ment hónapokig, 
aztán egy szép napon 
hajszoltságomra és kimerültségemre is célozva 
megkérdezte 
a fölöttem lakó nő, 
ki a fene csönget nálam 
éjszakánként, 
csak nem valami nagyvérű asszony? 

Idillikusan mosolyogtam. 
Mit mondhattam volna? 
Hogy nagyon szeretném végre felfedezni 
az idillt, 
hiszen ezt várják tőlem 
azok, 
akik 
minden éjjel 
becsöngetnek hozzám. 



(1983) 

Öndokumentáció I. 

(1982) 



Öndokumentáció II. 

(1982) 



Öndokumentáció III. 

(1982) 



Öndokumentáció IV. 

(1982) 



Öndokumentáció V. 

(1982) 



Öndokumentáció VI. 

(1982) 

Halottak napja 

Most, amikor apám sírjánál égetjük a gyertyát, 
ugyan kire gondolhatnék, 
ha nem 
Őrá? 
Mellettem áll anyám, 
aki apám káderanyagának 1954. február 2-án, 
Szolnokon kelt 
és Szűcs János személyzeti előadó által aláírt 
feljegyzése szerint 
„egy volt malomvezető leánya”, 
tehát osztályidegen, 
pedig csak egy molnárlegény harmadik lánya volt, 
igaz, a molnárlegény később a 
főmolnárságig vitte, 
okos, törekvő ember lehetett, 
de ezt felrótták neki a szűcsjánosok 
különféle feljegyzésekben, 
s az ilyen szűcsjánosok 



(akikhez egyébként apám a lehető legudvariasabb volt) 
azt írták apámról 
többek között ugyanebben a feljegyzésben 
is, 
hogy „a legjobban képzett vízmesterek egyike. 
Szakmai vonalon a munkájának az értékét igen nagy 
mértékben 
lerontja azonban az, hogy nem megfelelően bánik 
az emberekkel. 
A hozzája beosztottakkal gorombáskodik... 
a lehető legrosszabb a dolgozókhoz való viszonya...” 
Furcsa ember volt apám, 
a dolgozókat sűrűn lemarhaparasztozta, 
ám ez az ő esetében 
a legnagyobb szeretet megnyilvánulásának számított, 
s ezt a 
d o l g o z ó k
pontosan tudták, 
amint azzal is tisztában voltak, 
hogy az utálatot, az ellenszenvet jelenti 
apám udvariassága; 
így tehát a barátságos hátbaütögetések 
és marhaparasztozások 
ellenére 
(ellenére?) 
a lehető legjobb volt a viszonyuk, 
de honnan tudhatnák ezt a víz tetején úszó 
üres tökhéjak, 
ama szűcsjánosok, 
akik csak a jelentésekből 
ismerik 
(?) 
a dolgozókat? 
Erre gondolok most, 
amikor apám sírjánál égetjük a gyertyát, 
állunk a temető szélén, 
innen 
a vágóhídra, a dögtérre és a cigánytelepre látni, 
és én nem értem, 
miért éppen a gyertya, a vágóhíd, a dögtér, a cigánytelep 
láttán kezdek szégyenkezni, 
amiért 
1981-ben 
itt akartam hagyni 
ezt a rohadt szűcsjánosos életet, 
befeküdtem volna Seneca kádjába, 
mert már mindenkivel 
csak 
udvariasan 
tudtam (?) beszélni, 
most pedig már legszívesebben 
hátbaütögetném 
és 



lemarhaparasztoznám 
a
világot. 

(1985) 

Új Pompeji 

a tél 
talán 
telet 
talál 

a hó 
a hó 
ra hull 
szitál 

a hó 
alatt 
a hó 
mögött 

ma én 
vagyok 
ki őr 
ködök 

(1982) 

Különféle Ikaroszok 

Minden énekes madár a sírba hullt, 
Föld alá zuhantak szép sasok, 
Ám egünk, a tágterű, nem néptelen – 

Egyre följebb száll a por. 

(1984) 

Egy tiszteletre méltó társaságról 

Okodalom? 
Köpedelem! 

(1984) 

Mindenkori főnökömhöz 

Nékem a Panza-i sors, azt hiszi, testreszabott? 
Nincs az az Úr, akinek szolgai árnya vagyok! 

(1982) 



Két sor 

Hát félsz, elveri rajtad a port ama farkas-ítész? Félsz 
olvasót, haragost? Legszigorúbb papír! 

(1982) 

Felirat 

Ó idegen, menj, add tudtára az emberi fajnak: 
itt élünk, magyarok; porlik a nyelv, a jövő. 

(1982) 

Régi kútba nézek 

Kút van a kertnek ölén, 
Liftezik benne a szél, 
Hordja a tégla porát, 
Gyűjti a kert szemetét. 
Úszik a vízen az ág, 
Tartja a sün tetemét, 
Bús ködökön jön a vén 
Ősz hajú, halkszavu tél. 

Kútba hanyatlik az éj, 
Városok ülnek alant, 
Úsznak a kiskatonák, 
Béka üvölt odalent, 
Nyomja a lókoponyát 
Mélybe a rőtszinü szél, 
Felforog újra apád, 
Rádnevet: aj, te ne félj! 

(1983) 

Módosított születés 

(Egy falusi Madonna-szobor monológja) 

Mint denevérkrisztus kapufélfán – 
lennék felfeszítve uram ágyán: 
ama nyoszolyavitéz begyesen rúgtat 
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. 

(1980) 

Édesem, ma oly fanyar vagyok… 

Daloljak néha, arra kérsz. Könnyed táncitáncit a papíron vagy 
Dagályosan, peckesen dobogjak! – akár egy szóviador. 
Lángoljak, mint jó misebor, avagy nászi ágyban éjszakai lepe! 
Lángérzeményt az égre! Szeretőm ünnepe: ámul a táti sereg, 
Alít Lédának, Annának; a piac, az utca rólad fecsereg. Dalt: jól mutasson! 
Amíg szárnyal, lillásnak, laurásnak hasson! Néhány háryjánosi sasszét!... 
Némán rohasztom magam szét – de engedek. Hiszen kőnyelven hiába... 
Néhány dalt tehát, pattogósan kivágva. Mielőtt mindent itthagyok. 
Még itt vagyok. Ám csak e kétes ügetés súgja, hogy itt vagyok, nem odaát, 
Még érzem – a nem ontom az üröm szagát. 

(1984) 

Magány 

A szemem zöldes alkonyi táj. A drága halottak az üröm 
szagával üzennek. A csönd levés-öröm? Vagyok, tehát szótlanodom. 
A te léted nem otthonom. A kövekkel, azokkal a súlyos, „hatan 
sem bírjuk”-kövekkel még jól érzem magam. Tudni a kövek szép eszét! 
Nekik nem kell a súlyosdi, fontosdi beszéd. Arcukon az esők 
vésője. Kemények, mégis szétesők. Ám nekem azt jelentik, amik. 
És én is nekik. De mit jelentek, vajon mit jelentek neked? 
Mindenesti szer lenedet? Takarítást, mosást, főzést? 
A kíméletlen önzést? Piacot, utazást, locsogó havat-hetet? 
Vagy pénzt, hogy fölkeresd a lábtyűüzletet?... Lásd, veled élek, de nélküled. 
Magányosan, mint a füvek. Vagyok mindenségembe zárva, 
morcos, magamtól elhagyott árva. Aki velem jön, ide az sem követ. 
Nézel: erodálódó követ. Tudod, tied vagyok, és sejted, hogy nem vagyok. 
Nem látod, e mélyzöld éjben, hogy lobognak a csillagok... 

(1984) 

Kettesben 

Jó estét! – köszöntek ránk Verseghy 
ismeretlen pornográf versei. 
Ferenc urunk – mit kell tenni? – kikérdezett engemet: 
„Gyakran gyakni, hegyes csöcsén vadászgatni mennyemet, 
apolgatni rózsás rése édes partjait, 
rázúdítni csókjaimnak zivatarjait, 
jól felbírni csiklandással völgye szárnyas ajtaját, 
ujjam körme sem bánthatja harmatozó pitvarát...” 



Te alélsz, támadsz, mint Soror Formóza, rimánkodsz váltig: 
„No! No még, no még, no még, no még, csak egy kis Miatyánkig!”. 
Vitéz tusa, tüzek, havak, víg ferenckedés, 
zuhanás és magos égbe lágy emeledés, 
nincsen múltam, nincsen jövőm, jelenem – 
sötét tenger tükrén táncol tetemem. 

(1984) 

Haiku 

tested lakatlan szigetén 
hajót álmodik valaki – 
én 

(1984) 

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 
túlsó partodra. 
Pedig 
itt vagy 
karnyújtásnyira 
bolygóközel. 
Halálközel. 

(1980) 

Aztán lemezt hallgattunk 

eljöttél egy derűs reggel 
hogy a woman enyém nigger 

Lennon élt és Lennon él 
csellótested így zenél 

minden újság ránknyafog 
bennünk Lennon élni fog 



muzsikáddal már átitat 
egy szezonvégi áhítat 

elhalmoztál dús emlőkkel 
ezt viszem el szép emlékül 

mert elmegyek találomra 
el a saját halálomra 

hisz mit kezdhetek ezekkel 
a tértelen terekkel 

(1984) 

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. 

(1980) 

Körúti béke 

A közlekedési lámpa 
sárgát 
mutat. 
Állok. A zöldet lesem: hátha. 
Míg a járdaszélen váltogatom lábamat, 
kirakatban nézem pihésedő államat, 
s homlokom felett-alatt, 
akár egy glória, tündöklik a Nap. 
A lámpa nem piros, nem zöld. Szemem elvettem, 
hisz zöldszemű lányok mellettem 
a sárgát lesik, 
s a napot, az eget: már nem süt, nem esik. 
Állok. A lányokat bámulom, a szebbeket, 
a körtekemény melleket, 
s az éjszakára várni támad száz okom, 
cserregézni szoknya-mélyi málnabokrokon... 
Amíg képzeletem ott alant kutat, 
a lámpa még mindig sárgát mutat, 
és járdára rogynak a fáradt vének, 
az elhasznált asszonyok már hazamennének. 
Fázik a kezem. 
ám egyre a lányokat lesem, 
de hiába blúzuk alatt a két duzzadó halom, 
ha előttünk ez a sárga, e béna borzalom. 



Állnak, már nem értik a pajzán hecceket, 
csak számolgatják a vézna perceket, 
mosolyukat szétdúlták a fagyok. 
Azt hiszik, ők még ők, s én még én vagyok. 
Mióta állok? Ez még a mai nap? 
Vagy csak a tegnapi visszatolat? 
Ahogy egykor a sok csitri kollégista lány, 
úgy a körénk dermedt sárga is talány... 
Jön a tél, megy a nyár, akár egy vonat, 
erős szőrök dárdái ütik át arcomat, 
mély repedések hasadnak a házak falán, 
már havat látok a lottyadt lányok haján... 
Állunk a járdán, várunk szülést, halált, 
várunk pirosat, zöldet... A lámpa nem vált, 
sárgát 
mutat. 
Sárgát. Állunk. Csak az idő szalad. 
Mennénk. Nem tilos. De nem szabad. 

(1984) 
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