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ÖRÖKÖS LÁZ 

Balatoni anzix 
 

Homok ágyában szendereg, 
szikrázik az álmom; 
törött üveg, mint kincs ragyog, 
ragyogni látom. 
 
Minek jöttem az űrhidegbe? 
Erre strichel a szél is, 
a fák szoknyája nyakbavetve, 
kurva a kitanult ég is. 
 
A hernyóbőrű szürke por 
onanizál a parti fákon, 
világgá tévedt porszemek 
keringőznek egy pókfonálon. 
 
Útszéli üveg-éjszakámra 
repedt burkából hold csepeg, 
fegyveres kedvein Káin 
barbár képében ténfereg. 
 
Buta álmokat öldösök lesből, 
elvétek nagy szerelmeket, 
papást-mamást játszom, válóperest, 
kiszeretek a szagló testből. 

 

Emlék 
 

Égő ól, vagy 
roggyant szalmakazlak, 
ellenséges fájdalom, 
vonító alakzat. 

 

Turizmus 
 

Magyarország legkisebb 
falujában bemegyek a 
köpködőbe és kikérek 
egy korsó világost. 
 
Világos? 

 



A hízelgőnek 
 

Dicsérj csak! 
Köpök rá, hogy zsebből felmagasztalsz! 
Ha táncolnék kedvem szerint, 
feldőlne szék és minden asztal. 
De nem teszem, mert: etikett! 
Szép szó - és francia! 
Szegény Apám, 
csontjával fordul a taliga. 

 

Örökös láz 
 

Szívemet véste 
kőrisből pásztor, 
hol tejesbárányt 
dajkál a jászol. 
 
Elcsapták léptem, 
vonít a talpam, 
ringyósult kedvem 
magamra csaltam. 
 
S míg az örökös láz 
égig énekeltet – 
szállásom e földön, 
sírig kevesellek! 

 

Istentelen 
 

Elnézlek lenn a földről
amint csendesen motyogsz; 
tudod, hogy nem szeretnek 
ördögök, sem angyalok. 
 
Tudod, hogy az a bomba 
kivérzett alomban robban, 
hanyattdűlnek a gyilkosok 
s a jók is azonnyomban. 
 
És nem lelsz majd senkit idelenn 
műved csodálni, falni, 
magad maradsz a föld színén 
és nem lesz kit leszarni. 

 



Csillag-soron 
R. M. emlékére 

 
Suhog az ősz, 
már mindig csak feletted, 
a Holdat elvonszolják 
s boltot nyit szemedben 
a kiárusított ég, 
szilva felejti hamvát. 
Két szemed partja közt 
felvonulnak a hangyák. 
Bejárják koponyád hegyét, 
savval maratják két szemed, 
hazát teremtő férfikor, 
elveszett ékezet, hiába jönnek, 
s hegyről a pásztorok - 
csillag-soron már ősz morog. 
És kevés vigasz: kétfelől
súgnak a szavak: voltál öröklött menedék! 
Két szemed partja közt 
dominózik a sötét. 
suhog az ősz. 

 

Tengervágyó 
 

Minden madárszárnyban partja-nincs végtelen - 
simulj szélirányba, szájsötét életem! 
A tengert akarom! Folyékony sejtjeit! 
Szél fúj éjszakámban, reggelre messze visz... 
 
Nem támad fel a szél, messze lebeg a tenger, 
állok fulladozva: Isten vagyok, az ember! 
Sárral összeverve, folyó vére partján 
paraszt apám lányát megkötözve tartják! 
 
Nem támad fel a szél, hajóm nem tart partnak? 
Nincs módom, nincs jussom, nincs elég hatalmam? 
Földdel megátkozva sem göröngy ravatal! 
ÉRTEM JÖN A TENGER s habjával eltakar. 

 

Ideje lenne vallani 
 

Lesütöm fekete szemem 
- karám mögött a ménes – 
kapáló lábak szívemen 
lesütöm fekete szemem 
 
Elfojtom torkom, szavaim 
- harang hallgat a tájban – 



eső jön, szél fúj, havazik 
elfojtom torkom, szavaim 
 
Megkötöm két jó lábomat 
- nem kószálunk az égig – 
azért az utak, várjanak 
megkötöm két jó lábamat 
 
Ideje lenne vallani 
- kezem magasra tartom – 
ne szeresd tenger, partjaim 
elbuktak forradalmaim 

 

Titti mesél 
Kisfiamnak 

 
Kis bárányom, mondja anya, 
zizeg erdő selyem haja. 
Pántlikázza szél, zivatar, 
kicsi kezed mindent takar. 
 

Anya dúdol, anya mesél, 
anya kerek, anya kövér. 

 
Álmodj napot, holdat, szépet, 
ég darabját, habos kékeket! 
Kéményt, melyen gólya fia, 
labdát, melynek gól a fia. 
 

Anya dúdol, anya mesél, 
anya kerek, anya kövér. 

 

Összegzés 
 

Elfogy az ember. 
Halványabb lesz egy csókkal, 
tünékeny nyárból kikopik; 
sétál folyókkal, trógerokkal, 
alászolgál és távozik. 

 



Egy estém otthon 
P. Sándornak 

 
Nyitott szemembe megérkeznek 
az első leértékelt csillagok. 
Megstoppolom a szívverésem 
megfürdök, ágyazok. Jőj el, 
szabadság harcos éjszakája! 
S elhullt testemen ki-bejárva 
hajnalig 
lakmároznak az angyalok. 

 

Skizofrénia 
 

Mezítláb porban 
lépem az utat, 
hangosan hívlak, 
szomjas a kutat. 
 
Szaladok szélben, 
gondolok hátra, 
utol ha érnél, 
lábam megállna 
 

Ülj le most mellém 
s ne szólj rám, kedves! 
Tudom, hogy nem vagy. 
Pillám se rebben. 

 

Gyopárt álmodnék 
 

Ha átvergődnék a berámázott ablakon, 
hajnalok kertjében járnék. 
Tenyerem tavába gyűlne a zápor, 
csontváry-sárga lenne az ég, 
gyopárt álmodnék nagy hegyekkel. 
 
Négyzetes szobában behatárolt 
csend vagyok, forintos könnyet 
csurgatok, szara-facsari éhes vagyok, 
lusta és jajgatós. 
Ha néha játszom - magamba hallgatóst. 
Napot lesek az égen, 
ahogy csendesen leég, 
porbafingó galambok 
bóbitás fejét. 
 
Dallamra dicsekszik 
bennem a bánat 



Atomhalál 
 

Hajlong a ház falán 
fekete ölelkezés, 
örökre párbafonva 
menyasszony, vőlegény. 
 
Arcát a Hold ha elcseréli, 
kerek lányhasban érik a mag – 
az a lány nem csordít hajnalt, 
örökre fal marad. 
 
Mikor dürrög a Hold és 

gerincre 
dűlnek bőszoknyás hegyek, 
az a fiú, a falbamártott, 
nem magzik életet. 
 
Áll az idő hullásában 
fiú és lány egy ház falán, 
és égre nézik csillagok 
bánatvert hadát. 
 

Beszélik, Hirosima 
arcán a fájdalom 
egymásbaégett lányt s fiút 
szolgál egy házfalon. 

 

Mese - mese... 
 

Hova ütsz, ha már mindenütt 
védett állat a sárkány? 
Többsincs királyfi, nincs mese 
s nincs fele királyság. 
 
Hova futsz, ha már sehova, 
ha nincs hely megmaradni? 
Ha az utak elcsángáltak 
hol fogsz alkonyodni? 
 
Hova jutsz, ha már nem telik 
három kívánságra? 
Te mesebeli átkozott, 
vár a vasorrú bába. 

 



Lógtam bokrod alatt 
 

Azt mondtad, jó. Jött a rossz. 
Béke a szívnek! Harcolok. 
Szabadság! Felhúztál négy falat. 
Hűség! Lógtam bokrod alatt. 
 
Nagyon hittelek. Mint aki árva. 
Ezentúl teszek a glóriádra – 
tudom, hogy bennünk, 
belül feszül az égbolt. 

 



TALPIG NYÁRBAN 

Szorgalmi 
(Fogalmazás múltamról, magamnak) 

Volt magyar tanáromnak, Kiss 
Endre ny. igazgatónak ajánlom 

 
Bevezetés 
 
Mit tudom én, hogy vagyok-e? 
Az, ami fáj, a lélek-e? 
Meghalt-e minden mi elhagyott 
vagy csak én vagyok tetszhalott? 
 
Könnyem ha hull, pergetek gyöngyszemet – 
én nem vagyok bátor, csak vértezett. 
 
Tárgyalás 
 
A híresztelések ellenére volt apám. 
Mikor születtem, nem rohant madám. 
Ettem málét, ciberét, néha még loptam is, 
tündéri életem volt, mert sokszor adtam is. 
Madárlátta kenyér, lábatörött nyúl... 
gyerekkorom árnya fényként visszahull. 
Ha volna otthonom, Anyám mesélne 
végtelen dallamon. 
Apám danászna, 
fillérek cincognák bánatát, 
sóra meg cukorra elkérném 
kubikolt aranyát. 
 
Utcák! Taposom múltam por-haját... 
Hol ringón átlebegtem, láncravert hallgatás. 
 
Befejezés 
 
Visszanézni sem érdemes 
darabka múltba, 
emlékszépített tájra – 
egyszervolt-országból jutsz 
sohsemvolt-nyárba. 

 



Csontvarázsoló 
 

Hideg halál jön, 
isten hidege 
csontvarázsoló, 
lábunk alatt majd 
hópihék, 
halálos surranó. 
 
Megszegett együttélés, 
szakadék öl, védett, 
csókbiztos fekhely, 
onnan felküldött 
ének. 
 
Kő darab. 
Kő-magány. 
Nem repül 
síron a 
kőgalamb, 
kőre ül. 
 
Ittmaradt 
kőgalamb 
kő-Apám 
sírján a 
kő-magány 
kőmadár 
 
Galamb képében hűtelen 
másik légtérbe tévedt, 
másképp hordja a szívét, 
másképp feszül az égnek.

Kőgalamb 
kő-Apám 
nem repül, 
sírján a 
kőmadár 
kőre ült. 
 
Hideg halált él, 
isten hidegét, 
csontvarázsolót, 
gránátos csendből
súgja az 
el nem súghatót. 
 
Elkoppant drága pénzem 
szakadék ölében fényes, 
házunk vacsoracsillaga 
halálba széledt. 
 
Kőgalamb, 
kőmadár. 
 
Nem repül. 
Sírján a 
kő-magány 
kőre hűlt. 

 



Emlék 
 

Lábszagú estében 
dűlöngő kunhalom, 
elmorzsolt, vén mesék, 
feldúcolt holnapok. 
 
Ház egy álom mellett, 
árokpart, sok gyerek, 
elhajló asszonyok, 
megbékélt részegek. 
 
Tarisznyás koldusok, 
félrevert szombatok, 
kocsmagőz zátonyán 
megfogant angyalok. 
 
Térdzoknik ünnepe, 
aprópénz élire, 
két forint mozira, 
mázsa fa télire. 
 
Hunyt-egek, tűrt bajok, 
egyszer-volt fellegek, 
„Apádholkódorog?”, 
„Nyakamonhánygyerek?”. 
 
Csíp a csóka 
komámasszony 
dob szerdára 
csütörtökön hol 

vak a varjú 
elveszett a gyűrű
bab péntekre 
van a szerelem 

 

Félálomban 
 

Felemel, elejt, 
hordoz az este, 
vízszintes árnyam 
hull levelekre. 
 
Leskel az alkony, 
bújik a csillag, 
aki ma itt volt, 
holnapra itthagy. 
 
Pörög a levél, 
pihen a szárnyam, 
gyerekkoromban 
anyámmal háltam. 

Megvan az ágyunk, 
megvan a szárnyam, 
anyám meg fű lett 
messzi határban. 
 
Apám az harmat, 
anyámon csillog, 
elűzik számról 
messze a szitkot. 
 
Felemel, elejt, 
hordoz az este, 
vízszintes árnyam 
hull levelekre. 

 



Látogatás 
 

Apám töreket hord. Veti a válykot. 
Kell a fedél, ha ég szakad. 
Anyám csipkét ver, kávét főz -
soha ne maradj magad 
mondja kérdőn. Van hely 
a szívemben, nyugtatom. Elhiszi. 
Két csöndes mellén harmatcsepp szárad. 
Én meg susogósra állítom a fákat 
és felhúzott szívvel hazamegyek. 
Csucsu, édeseim! 
Szívemen virágzik a temető,
arcomon hold búzája: 
pereg a könnyem. 

 

Szabad szállás 
Halott édesapámnak 

 
Lángszórós rózsák, égjetek! 
sirasd el, Isten, házeresz 
s ha van még - kévékbe szedett árpa! 
Visszakérte arcát a barázda. 
 
Halott virággal viselős
szabad szállás csontlegelő!
Figyeld és vigyázd! Házsorod 
csontozott csöndjén ácsorog. 
 
Szájából mi kiűzetett – 
vess neki szót, édes kölest. 
Ácsolj neki másik hazát, 
feje fölé feltámadást. 
 
Koldusaként a fényes hitnek 
lehunyt szemének tovább higyjek. 

 

Csillagmese a Sárkány-tó utcából 
 

Az ég apadt hasára 
rongyos felhőket 
pólyált a szél, 
feldagadt szívű
Hold járt s ledér 
csillagok bokáztak 
a Tejúton egy bakának. 
 
Ott ment Apám, 
felpántlikázott 
szívlapáttal; 



szavára jámboran 
döccent a Göncöl. 
Vitték a házat, 
az ereszt, 
egy szürke, 
egy deres. 
 
Nyomukban körtefa 
kutyahű este, 
sebet fakasztó kaszák 
behegedt rendje. 
Anyám hajtott. 
Fénylett előre, hátra; 
húgom a derékban, 
csurgott az álma. 
 
Utánuk szaladt az utca 
dúlt kunhalom, három, 
cigánysorról Marcell néni – 
most is ide látom. 
 
Dédnagyanyám csontfésűje: 
hajnal hírmondója, 
csillagpásztor öregapám 
ködszemű tinója. 
 
Hadak útján járó csillag, 
rétszagoló reggel, 
minden ősöm, pereputtyom 
fáradt seregekkel. 
 
Foszló úton foszló lábak 
- eső hull a sárba – 
csendes mezők térdig füvén 
ügyelnek a nyájra. 

 

Csillagok, szél,... 
 

Az utcák hosszát, magasát 
kémények kígyója tekergi át. 
 
A béke habos bokornak öltözött: 
halott madár járása eltörött. 
 
Ó, mama ha hopp, 
holnap csak kopp! 
Idő pereg, 
bolond forog. 
 
Az indulat meg egyre rosszabb, 
kályha a székkel pattogva tüzet rak 
s jönnek kutyák, telek, szemközti járda – 



neon csurog, habzik a nyála. 
 
Kint csillagok, szél, hóra hó, 
Törökszentmiklósra takaró. 

 

Ars poetica 
 

Ez itt a város – 
csöndjében élek, 
porszem és könnycsepp 
fogják a vérem. 
 
Meztelen szavak 
lógnak a számból, 
kint sem és bent sem, 
jobb lenne máshol. 
 
Ha menni tudnék, 
bujdosnék, futnék, 
odébb egy házzal 
jobb sorshoz jutnék... 
 
Ébredj fel, fiam! 
Ferdén lóg a Nap! 
Kisváros, por, könny, 
mindenütt akad. 
 
Döntsd el magadban 
mit és mennyit érsz 
s szard össze magad 
vagy 
öntsön el a vér. 

 

Talpig nyárban 
 

Tenyérnyi egükön pállott a Nap 
és éhes nyárba 
temette arcuk a barázda. 
Arra való az élet, sohse kérdezzünk semmit, 
mondták tüzes csalánnak, aranyos gólyahírnek, 
és kévékbe szedték az árnyakat, 
ólba tereltek elbődült estét; 
teleik felett repedt kemencék 
füstjében gyereklábakkal harangoztak az évek. 
Hálni járt beléjük a „félek”. 
És mentek a hosszú, fényesre kalapált nyárba, 
ahol halálra várva készülődött az árpa, 
pipacs vérébe zuhant... 
 
Paraszti csontok nyitnak az estikék alatt. 
Szívünkig ér az Alföld. 



LÁTLELET 

Köztes 
 

Magam 
Gamma 
Nem alfa 
Nem omega 

 

Egy apróhirdetés margójára 
 

Még szülőképes nő, bár 
terhességmegtartásra irányuló 
törekvése a frontvonalban elveszett. 
Egy élveszületett gyermeket 
tud csak felmutatni. 
Életnek kevés, hirdetésnek ennyi. 
 
A bal szeme alatt francos karikák, 
a jobbik alatt túlélt délkörök, 
elrendezve a csíkok harántja, 
tíz év múlva már ránca is örök. 
 
Gyűrött arcán megfagyott gyöngyök 
kínlódása eltört cseppjei, 
levert fészke csodáért kiáltoz 
s fölé borulnak kisded vétkei. 
 
Uram, ha jó lóra akar tenni, 
tegye meg őt, a nyeretlent! 
Strapabíró, mokány táltos. 
Volt férje szerint veretlen. 

 

Elcsábítva és... 
 

Üres a szemem. Nem 
álmodtam az éjjel. 
Milyen kicsi vagyok 
feltartott kézzel! 
 
A Bíró ott ül pulpitus 
túlon-túl oldalán s nekem 
a védelem már mindig 
s z ü k s é g e l t e t i k .



Elmegyek 
 

Szemem az égre 
- házad magos – 
így néznek mind 
az ártatlanok. 
 
Búcsúzom. Uram, 
elmegyek. 
Gonosz ékszer a 
két szemed. 
 
Nem kell a Nap, 
vigyed a Holdat! 
A csillagokat 
csak holnap... 

 

Trubadúr ének 
 

Sok csókjaid elmúltával 
hagytál magam elmúlással 
 
Szép mosolyid elfakadtak 
tőlem idők elragadtak 
 
Két jó karod elkerített 
megtalált és elveszített 
 
Azelőtt virág volt minden 
azelőtt világolt ingem 
 
Gyöngén hogy ha megcsókoltál 
vigyáztál rám megtartottál 
 
Megszámított ölelésed 
kifehérült piros véred 
 
Vagyok árva vagyok szegény 
csillag dermed szemem helyén 

 

Ráhajlok 
 

Ráhajlok, Isten, egyfiadra, 
ha már szögekbe léptem. 
Pimasz, ruhátlan arccal 
megcsókolom a térded. 
 
Ne kérdezd tőlem, hogy vagyok? 
Haljak meg, hogy ha élek! 



Elhagyott minden oltalom, 
hát mihez képest féljek? 

 

Daráló 
 

Ülök itt köztetek 
mint aki senkié 
sok rossz szerető közt 
egyiké másiké 

 

Mosolymaradék 
 

Mikor arccal előrebukva 
elterültem a sárba. 
 
sokan ugrottak, 
kapaszkodj, árva! 
Lélegezz! 
Gombolták rajtam az éveket, 
bogozták csontjaim mértanát. 
Kövesd, becéztek dúltan, 
kövesd a vér szavát...! 
Dejódejóhogyárvavagy! 
 
Kórházfehérbe öltözött falak 
Mosolymaradék kibaszott szavak 
Beforrt ösvények, behegedt rózsa 
 
fele párnámról azóta 
hiányzik valaki arca keze haja 
szeme vidéke csókjaim helye 

 

Ima 
Édes Istenem! 
Takarj be 
jó füvekkel, 
fázom nagyon! 
 
Vagy adj valakit, 
akivel 
hosszú időkig 
ellakom. 

 



Fiamnak 
 

Hiányodtól fázom éjjelente, 
tegnap és holnap között, 
rólad motyogok reggelente, 
ha előttem biceg a köd. 
 
Függőleges jelzi a szád, 
nincsen apád, nincsen anyád. 
Szemed kavics, kezed villa, 
kitűztek a csillagukra, 
remegni. 

 

Fiam helyett 
 

Egyre csak szembe, 
mindennel szembe... 
Utak esnek a szemembe 
leköp, s elhord a szembeszél. 
 
...és kevés a seb gyerekkort, 
álmokat feledni 
s hogy nem így képzeltem, 
jobb akartam lenni. 
 
Filléres hallgatásban 
magamra mért vigyáztam? 
Szerettem minden árvát, 
fiam helyett fiam hiányát 
 
s kétszer lett keserű
minden, mi édes! 
Nem lettem boldog. 
Sem tisztességes. 
 
Csillagtalan egemre ígértek 
bűnös hiányt, csillagot! 
Feltörték szemem manduláját, 
elvették irmagom! 
 
Örökül adták, őrzöm a holdat – 
udvara kettős, söprik a holtak. 
Apám, szemgödre kitört ablak, 
Anyám, arcában férgek laknak. 

 



Fiamnak, ismét 
 

Visellek magamban 
- önsúlyát a kő –
szentséges szűzanyám, 
ellep az idő.

Hordozlak, cipellek 
- zsoldom oly kevés -, 
Európa táján, 
Szentmiklós terén. 
 
Áldozatom füstjét 
kimossa a szél, 
teregetem léptem 
koponyák hegyén. 
 
Hordozlak, visellek, 
mégis elmaradsz, 
Európa fölött 
játékod a nap. 

 

Látlelet 
 

Pár nap múlva 
sárgába hajlik lila 
virága bárki 
öt ujjának 
de a dobhártyán örökre 
kivirágzik a 
csattanás 

 

Segíts magadon 
 

Most este van meg csillagok 
s míg árnyékommal játszom, 
a szomszéd ég-bolt kinyitott 
s az angyalokra látok. 
 
Az angyalok csak néznek rám, 
csodálkozva állnak, 
nem tudják, hogy őket most 
újból kitaláltam. 

 



Előtt és után 
 

Állok a nyáréj-öbölben 
határtalan ég a négyzeten 
Zeng a zöld a fák koszorúján 
még eztán írom a verseket 
Nincs állomás állomások 
megtanult csók elpártolt kezek 
a bánat csavargó szép zarándok 
az út kenyéren ékezet 
 
* * *

Az út ahogy nő egyre fogy 
csípőm sodrának híre van 
felhők nyitnak mellem havában 
fiam szemébe sújt a nap 
A Semmit tudom – ez a jussom 
s ez a darabka ég 
Az erdő előttem folyik 
a tenger mögöttem ég 

 

Dalocska 
 

Volt már, hogy 
nem volt ágyam – 
emberszívben háltam. 
Nem volt jó szavam 
senkihez, beszélgettem mégis, 
sírást tanulni hozzám 
gömbölyült az ég is. 

 

Legyél örökké áldott 
 

Járok fekete lomb között, 
szívembe átok költözött, 
számig ér mindig a sírás; 
elmegy a test a porhoz, 
hiába tiltják. 
 
Elmegy a test a porhoz, 
kapkodunk fűhöz-fához; 
ki halottaimból visszahoztál, 
legyél mindétig áldott. 

 



Dal 
 

Mezős állatként vétkesen 
adott az Isten éhesen 
s tikkadt legelőn pásztorom 
bégetők között átkozom 
 
Adott az Isten szeretőt
előlem váltig rejtezőt
egyhétig-édes eljövőt
nem is az elsőt Elmenőt

Uram, ha adsz még szeretőt
csak repedt szívem beszegőt
Szememnek kedves földlakót 
álmomban álmát álmodót 

 



DALOK LADÁNYI MIHÁLYNAK 

Tétovázó 
 

Alacsonyabban a csöndnél 
mélyebben a göröngyöknél 
aki voltál aki vagy 
nem tudom hogyan hívjalak 

 

Madárbánat 
 

Elpusztult fészek 
madárbánat. 
Szél bújja, tollpihe 
mássza. 
Árnyék a világ. 
Árnyék lapul az ágba. 

 

Nélküle 
 

Ladányi Mihálynak 
 

ki semmi partokon kószált 
és simuló ribanc utakat hágott laposra, 
ki mást motozott a fülledt kazlak 
tövén örömre, haszonra 
és a sarkon is másokat lesett; 
ki addig járt a szalmakontyos nyárban 
míg rögeszméje lett a szerelem 
de kicsókolták a szívét 
és elhagyták, mert elhagyott 
arcán kigyűlt az átok, jajgatott 
s úgy járt a télben, kiskabátban 
hogy bokrok rejtették, fák vigyázták, 
lógott az ég alatt, s ha azt mondták: árnyalak, 
köptek is nagyot, majd csókját vették 
a képesítés nélküli angyalok, 
jóllakott szeretők, 
de most ideért hozzánk, 
kik izzadó barázdán lépünk 
hol mások lesik esendő szoknyánk fodrait, 
s míg semmi-partokon kószálunk, csak ölelnek, 
nem szeretnek minket és lecsókolják szívünk fölött az 
inget, 
hogy meztelen maradjunk; és elhagynak, elhagyunk, 
arcunkon kigyül az átok, jajgatunk, 
s járunk a hóban - Nélküle! 
Hol bokrok rejtenek, fák vigyáznak, 



lógunk az ég alatt, s ha azt mondják: szép alak! 
köpnek is mellé jó nagyot, 
és csókunk veszik és mindegyik otthagy, ott... 
Pedig 
közeledik 
akinek megbocsátunk 

 

Szerelmes dal 
 

Súgom gyónom fűnek-fának 
elszerettelek 
húsommal és nedveimmel 
elkevertelek 
 
Esti égen csillagom vagy 
üzenő tüzem 
árva arcom pártfogója 
mindened hiszem 
 
Húsod húsom véred vérem 
mindig tudtalak 
álmomban ha álmodtalak 
megkívántalak 

 

Négysoros 
 

A legszebb nyitott tenyér vagy 
Istent is te ruházod – 
Nálad lakik az oltalom 
bennem kimódolt álmok 

 

Pillanatkép 
 

Ladányi Mihályról 
 

Egy napraforgó 
lustán elforog, 
beméri tanyád, 
falud, városod. 
 
Köröznek évgyűrűk, mohos 
hajad növése fárad; 
két gally között a nap delel, 
szemedbe lóg a bánat. 

 



Útravaló 
 

Gyere a nyárba, 
hagyjunk itt mindent, 
szikrázó zápor 
kimossa inged. 
 
Út sodrában majd 
fűzike 
árnyékot növeszt: 
ülj ide! 
 
Házak előtt a 
dáliák 
elűzik arcod 
bánatát. 
 
S ha eső dobálja gyöngyeit 
és itat a határ, 
megáldom mind a földeket, hogy 
boldog zöldbe járj! 

 

Miniatűr

Havas ág. Belóg a semmibe. 
Hol vagy nyár? Hol kéklesz, estike? 
Deres világ. Felrobbant hószirom. 
Minden nyári csókod leigazolom. 

 

Éjben szalmazsákok 
 

Két méter hallgatás 
köztünk az árok; 
lyukas ingemben 
szívemig látszok. 
 
Testem széjjelszórva 
- éjben szalmazsákok – 
leégett telihold 
udvarában állok. 
 
Mandulás két szemem 
fogyó aranyába’ 
meglátszik szétosztott 
mosolyom hiánya. 
 



Úgy vagyok, mint a kő –
el kell, hogy dobjanak. 
Vigasznak túl kevés, 
támasznak ingatag. 

 

Miniatűr II. 
 

Kicsorbult a hold tányérja, 
tejfoga elmegy a nyárnak; 
télikabátom zaciban, 
a szokott sarkon várlak. 

 

Cigány sorok 
 

Ki virágod voltam, 
öröm, íz a szádban, 
oldozz fel, érints meg, 
ne maradjak gyászban! 
 
Hogyha vissza nem jössz, 
magad másnak szántad, 
szíved gyökeréig 
ásson le a bánat. 
 
Kutyák nyalják véred, 
csillagod lehulljon, 
hegedűd zápuljon, 
örömöd halkuljon. 
 
Megvadult nyarakban 
fogvacogva járkálj, 
kappanként csukorodj 
lotyók sarki nászán. 
 
Szíved kívül hordjad, 
hátadon a házad, 
szádig érjen a tűz, 
rozsda marja nyálad. 
 
Szemed hollók áldják, 
száraz ág himbáljon, 
Isten bottal verjen, 
nyavalya megáldjon. 
 
Ragya felköszöntsön, 
fogad is csak kölcsön, 
ízenként pusztulj el, 
véred ürgét öntsön. 
 
Rí a nyüves bánat, 
rejtezkedik kedvem, 



öledbe-karodba 
emelj vissza, kedves! 
 
Virágod ki voltam, 
öröm, íz a szádban, 
oldozz fel, érints meg! 
Ne maradjak gyászban. 

 

Zöld szívvel 
 

Ilyennek sohasem szerettél. 
Ezt a kucorgó lompost 
egyszer sem ölelted. 
Simítsd rám ujjaid - sikoltást 
szögelnek a nélküled-esték. 
Ingem bárkinek nyitva, 
vigy el, vagy gyere vissza! 
Zölden hull szívem 
kipróbált földbe. 
Minden állatnak kijutok! 
Kiért mennél te ölre, 
ha szelíd arcomat se bánod?! 
Te párázó szemű hajnali árok, 
kibontott gödrű tenyér, 
zabálj fel, ne hagyj itt, 
félbeszegve! 
Beleid húrján játszik az éhség, 
eleget, jót sohasem ettél! 
Szájhagyomány útján akiket szerettél, 
ölelésüktől ordasabb lettél! 
Én összeállok kisebzett fekhelyeddel 
és vonítsunk együtt! Az ütődött hold 
mindenütt adott. Szeretem borszagod, 
szélütött fáid 
s ha bolygó mellem kezedbe vágyik 
ne tedd kezedet keresztbe... 
Eressz be! Eressz be! 

 

Mikor elmentél/tétek 
 

magányos pisztolylövésként 
dörrent a nagykapu s harmat tollászkodott 
a pókháló villanydrótjain. 
 
*

Hogy szerettem pórusaikban a csendet. 
Uram, nézz meg engem! 
Belémharaptak. 
Foguk közt visznek. 
 



Helyemet feladom. 
Fekszem. 
Hiszem a térfogatom 
s miközben őrt állítok 
a kószáló halálnak, 
várlak. 
Megvárlak. 

 

Búcsú 
 

Ezüstpénz 
Rohadt halpikkelyek 
Könnyek 
Könnyek díszítenek 
Illatod elmenőben 
megakad levegőmben 
Csoportkép a szememben 
összehajol a bánat 
Kihez forduljak 
Kinek kiáltasz 
Az erdő levizitelt 
a hegyek sosem alkusznak 
Világos fejjel hazudhatunk 
ilyen sötéten Egyébként 
oly lényegtelen se pont 
se felkiáltójel uramisten 
még kérdezni se 

 

Express levél Ladányi Mihálynak 
 

Ki elszegődtél Isten főpohárnokának 
idd ki borod, te részeges! 
Ősz van és karmos szelek fújnak, 
postán küldjük az ingedet. 
 
Zöldhalom, Iskoladűlő,
irányítószám a végtelen... 
Ladányi Mihály a vén kerülő
mustot árul a végeken. 
 
Testes pohárban megfogódzik, 
csordultig tölt, úgy adja át; 
vesztett nyarakból lányokat szólít, 
füstté múlik és messze száll. 
 
Éjfélre nők sírdogálnak 
kunyhója körül és Pesten is 
lányok dőlnek a poharukba... 
Így volt ez régen, többször is. 
 
* * *



Összeálltál egy ócska fakereszttel 
csillagászati őszben, gyönyörű időn... 
Fáj, a húsomnak fáj, kivel alszol 
szüretidőn, a temetőn! 
 
Utóirat 
 
Nem érdekelt, hogyan beszélek, 
szeretted mindenik hibám; 
rohadt dolog, hogy őszidőben 
szüret táján is van halál. 
 
Pereg a zöld a diófádról, 
levél az ember, elpereg, 
ki elszegődtél Isten főpohárnokának 
vágjál pofákat s integess 

 

Dalok 
 

Ladányi Mihálynak 
 

Csillagom alszik 
sötét egen, 
holdam is késik, 
sötétedem. 
 
Károg a holló, 
álom az élet, 
leng, leng az árnyam, 
pörgök a szélben. 
 
Visznek reszkető
holdezüst utak, 
idegen hold és 
csillagok alatt. 
 

*

Áldalak, várlak. Hol telelsz? 
Ülök halálos csendbe’. 
Kezemmel dúcolt homlokom 
összeomlott az este. 
 
Eltört rajtam a napsugár, 
forró vérem mással üdvözült, 
holtomiglan-holtodiglant 
betartanom sohse sikerült. 

 



Song 
 

Hiszen ha véled maradhatnék, 
bárcsak egy órácskára is! 
Nincs beszéd és nem szerelmeskedünk, 
hallgatom szívveréseid. 
 
Erdő-szerelméről suttog a nyárfa, 
egy messzi madár hangosan rikoltoz, 
ülök és szíveden hallgatódzom, 
rumot iszom és halkan szédülök. 

 

Szilvafák közt 
 

Csóróra égett mostoha 
szelid istenű árva 
elkékült szilvafák közt 
a csönd esését várja 
 
s lehull a csók függönye 
egymásra dől a szükség 
sírsz, mint ha fájna 
fáj, mint ha ütnél 

 

Ezer darabra 
 

A nyári por tüdőnkre szállong 
s álmodjuk egymást, meglehet... 
Itt kóborolsz kilenc rezedával 
pamuk ingedben, részegen. 
 
Nyílik a szád s én csókolnálak, 
de felbugyog a nyári nap 
s ezer darabra törik széjjel 
szemünk mögött az áhítat. 
 
S nyálkeveredések éjszakáján 
ki lettél vérrokonom 
már készülök arcod 
elfeledni, szemem mögé lopom. 

 



LOMBSZÜRET 

Torzó 
 

Bevéreztek a levelek. 
Rozsdával áldott pléhkereszt 
karja alatt szögfejnyi fájdalom 
indul az égbe csonka lábakon. 
Elkígyózik az emlék, 
tél alá almoznak a fák, 
bogyók nyílt sebe vérzik, 
a gallynak törése fáj. 
Őszül és lüktet az este, 
biceg véle a Hold-fogat... 
Féllábú Krisztus a szélben, 
szorítsd arcomhoz arcodat. 

 

Őszi dal 
 

Megnyúlt órák, kinőtt egek, 
nézd, az árnyék téged követ. 
Sápad a zöld, csendben rohad 
levél-gerinc, fa-öntudat. 
 
Ez már az ősz, sápadt mamó, 
elment-anyám-arcú, fakó. 
Finom könnyek - árvák gyöngye 
őszi harmat hull a földre. 
 
Ez már az ősz! Vörös liget, 
fába vésett kérges szívek. 
Görbe nyilak, bűvös körök, 
csontváz a Hold, árván zörög. 
 
Rohadt bélként lóg az inda, 
száraz gödör estig inna. 
Szörcsög, cuppog, telik kedve, 
hideg nyálat nyel az este. 
 
Monoton pancs - csöves csontok 
vizet isznak, nehéz gondot. 
Hosszan nyúlik el az ének, 
elmúlása van a vérnek. 
 
Megnyúlt órák, kinőtt egek, 
nézd, az árnyék téged követ. 
Sápad a zöld, csendben rohad, 
levél-gerinc, fa-öntudat. 

 



Gyerekvers 
 

Veres ősz, 
öreg csősz, 
ezért ki a 
felelős? 
 
Megered, 
lepereg, 
pilinckáznak 
levelek. 

Szürke fák, 
szürke ég, 
jön a tél, 
lepetéz. 
 
Hóra hó, 
havazik, 
elállunk majd 
tavaszig. 

 

Őszi szonett 
 

Aranybarna ősz mosakszik, 
vörös haja sárba bomlik. 
Vérzik szíve ezer fának, 
szakálla nő ég-apánknak. 
 
Öreg fa áll, deres várta: 
emberarcok berámázva. 
Ködös foltok, mély sikátor, 
villanypóznán fény rikácsol. 
 
Csőre töltött varjak várnak, 
őrizői héthatárnak. 
Jég-hályog, páncél, jéglakat 
 
Nyög a folyó a jég alatt. 
Ezüst halpénz, drága ó-hold 
égi budin hosszan trónol 

 

Lombszüret 
 

Belealszik a fény a csillagokba, 
krizantémok tömött kontya 
fehéren üzen. 
Eljött a lombszüret. 
 
Tenyér-árokba könny gurul, 
arcunk fedetlen gőzölög, 
teherbeejtett rossz nyarunk 
megszüli majd az ördögöt. 
 
Agyvelőt kér a fájdalom, 
messzi ösvényen fény üget... 
Halni mennek a dáliák, 
itthagyták késüket.  

 



Tél elé 
 

Szárnyát repteti, 
készül a nyár, 
zörgő Édenkert 
pihéje száll; 
repedt héjában messzire 
izzik a gesztenye. 
Kalásztalan földön 
öreg esték tanyáznak, 
szél böngész omló barázdát, 
a parti töltés vigyázzban, 
dunyháját rendezi, 
összébbsimul a táj. 
Mellén kivert jajjal 
hazátlan köd bolyong 
s egy parkban megkopott 
szívvel csókot illeszt 
egymás nyakára két 
repedttorkú gerle. 
Rozsda ruháját pergeti, 
tél elé zuhan egy fejsze. 

 

Holdtölte 
 

A Hold magányos könnycsepp. 
Borzongatóan egész. 
Bennem van mint halál és 
szemmelverés. 
Elfogy, megnő, színezüst 
udvart épít, utakra csordul, 
elcsepeg. 
Meztelen, akár az angyalok. 
Felcsinált ékezet. 

 

Tavaszi fohász 
 

Adj orgonákat, felbúgó 
tavaszi eget, 
tehéncsordát, lelegelni 
a végtelent! 
 
Legyen májusvirág, 
essen le hold és harmat, 
ültesd ingünk mögé 
tavaszi forradalmad! 

 



Felségvizek 
 

Sziromhullással álmodom 
eső jön, évszakok, 
a földi alkony csurgásában 
letisztult hajlatok. 
 
Felnyíló tenyérrel 
hazát formál a föld, 
egy virágszáron Isten 
füvek közt tündököl. 
 
Ott kedves a Kedves, 
az igazi csók beváltható, 
és felségvizeken úszik 
szárnyatlan űrhajó. 

 

Lyukasfillérek 
 

Süllyed a hajóm, mondja 
a rémült kapitány. 
Megfúrták a patkányokat. 
 

*

Tegnapra épült holnapok! 
Ha úgy akarom, 
tegnap meghalok. 
 

*

Titkos forradalom. 
Pattanás a valagodon. 
 

*

Szólt a törvény, 
szóltak, hogy kuss! 
Rámmászott a paragrafus. 
 

*

Szűzen jöttem, szűzen megyek, 
nem szálltak rám csak a legyek. 
 

*

Legközelebb csak akkor iszom, 
ha összefut számban az iszony. 
 

*



Az bír majd vélem végül is, 
ki elfogad félig holtan is. 
 

*

Az anyagok magömlése vagyunk – 
százféle hatalom. 
 

*

Mintha rabok lennénk. 
Csak szabadon. 
 

*

Egyik fülemtől a másikig 
terpesztett lábú csend sikít 
 

*

Rész az egészből
Héj a kenyérből
Birodalom a 
csend határain. 
 

*

Varangyot hizlal az árok 
ümmög az idő.
Unatkozik az ember. 
Keze, szíve, lába nő.

*

Dekázni nem tudok, 
magam vagyok a mérleg, 
lehet, hogy hazudok, 
de magamnak mérek. 
 

*

Hallgatok. 
Júdás kinéz az 
arcomon. 
 

*

A nősülés 
minősülés. 
 

*

Szárszónak is egy a vége. 



*

Én vagyok a kuss, 
te leszel a fuss! 
 

*

Felállok, megyek, 
rámlőnek, lövök; 
elébem köpök, 
utánam ködök. 
 

*

A hazugság csókolódzással, váll- 
veregetve, felülről lefelé 
terjed ________________________ 
 

*

A birka értelmiségi. 
A tehén paraszt. 
 

*

Szép vagy. 
Csak ne lennék hazudós. 
 

*

Bohóckodj, mondja egy hang, 
csak nehogy sírva fakadj! 
 

*

Nem az a buta, aki mondja, 
hanem az, aki állja. 
 

*

Szeretek magam lenni. 
Ha lóg a belem, nem látja senki. 
 

*

Ez a lavór sem látott még kádat! 
Kilóg belőle a seggem. 
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