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Kifelé rövidülés
Gondolkodással maradásra bírt élet.
Ez a múlt már akkor is jövő volt,
amikor kifuttattad a pillanat tejét.
Ez a jövő már akkor is a múlt
szerves része volt,
amikor nem engedted,
hogy kifusson a pillanat teje.
Fölülről megbontott égbolt.
Ahol az út véget ért; ott kapcsolt
nagyobb sebességre a karaván.
Ha megérted, hogy ki is vagy valójában,
mások tudását is a javadra tudtad fordítani.
Ha sokak tudását sikerült a javadra fordítani,
nem kell, hogy évekig vizsgálgasd azt,
amit az ablakon kinézve az imént megláttál.

Kijelölések

Mimikri
Azt a szót válaszd,
amelyik elsőként ért fel
a völgyből a csúcsra!
Akkor se gondolj rá,
ha nincs más választásod!
Akkor is rá gondolj,
ha mással beszélsz!
Szól a zene,
cibálja a fákat a szél,
a sarokban gyerek,
kezében könyv.
Kitisztogatta
vélekedésedből
a tévedés sötét foltját;
ő csak tette a dolgát.
Fényesre súrolt tepsi.
Vesztett helyzetből is
akarj és tudj nyerni!
A gatyája is rámegy a télnek,
ha még holnap is
szakadni fog a hó.
Az ügyeletes füzetéből
Mire észbe kaptál,
mind felkapkodta a szél
a hóba szórt patanyomokat.
A szakmaszeretet
hozta össze
az egymástól sokban
különböző évszakokat.
Kapkodtátok egymás
elől a féligazságokat.
Mit érdemel az a mondat,
amelyik éveken át
a legszebb magyar szó
rovására terjeszkedett?
Különbet ne akarj
a szívben elporladónál.
A tömegtörvény áldozata
Téliesített tőmondat,
óramű pontosságú holdtölte.
Nyár. A távolban birkanyáj.
Miközben életben
tartotta a jót,
többszörösére növelte a bajt.
Folyton nő, de sohasem
válik láthatóvá.
Kihívó testnedv.
Kis híján az ő élete is
a tömegtörvény áldozata lett.
Vesztésre áll a mese,
a realitás kilátása se jobb.
Nem lehetsz annyira
szorult helyzetben,
hogy ne legyen
néhány jó szavad
a veled jót tevőhöz.
Kísértet
Ez a leszálló ágban
lévő délután
egyszer már volt
képzeleted játékszere.
Megstoppolt pillanat.
Múltból kihagyhatatlan
mozgatható valóság.
Közelebbit akarni
az elérhetetlennél
taktikai szarvashiba.
A sérvet kapott érvek
gyógyultan többet érnek.
A jó kérdés húsba vág;
ez az igazság.
Javult észjárásodtól
a szó vérellátása.
Az eltűnés kísértete
járja be a lelkeket.
Kikanyarodás
A vers eleje
már a tavaszt idézi,
a mondat vége
még a télnél tart.
Még ki sem találtál
a múltból, de már
bejutottál a holnapba.
Ha ez valóban a te időd,
csúsztasd az emlékek urnájába!
Tartozol az igazságnak,
s ő is tartozott neked:
nem is kevéssel.
Elöl állva maradtál le
a náladnál szerencsésebbektől.
Ahol tegnap voltál
Se szóutánzat,
se mondatalátét.
Ott jó helyen vagy,
ahol tegnap voltál.
Az önmagádhoz kötődés
a messzebb jutás
alapfeltétele.
Kedden még pont,
szerdán már
végtelenbe futó egyenes.
Nincs gond;
sűrűsödési csúcspont.
Mondhatsz bármit,
csak azt nem;
már akkor olvasható
volt versed,
amikor még meg sem
fogant a fejedben.
Félig-meddig
A csöndnek már csak
állóhely jutott.
Heves szélroham után
ráérős eső.
Rossz álom.
Nyalogatja a győztes
a vesztes tányérját.
Ha kilátszik alóla
eddigi életed;
egykor még jól jöhet
a nagyobbat akarás.
Hacsak félig-meddig
tartozik lélegzetedhez,
a könnyűt is nehéznek érzed.
Jöjjön el
a tisztességgel
élők országa!
A ritka esetek egyike
Tétlenül nézted,
miként túrja ki
belőled a csönd
a szalonképtelen szavakat.
Jó, de tovább
már nem fejleszthető.
Rossz,
de még fejleszthető.
Nem állhat minden
gyanús szó mellett
egy igazat szóló.
Gyatra életfeltétel.
Együtt sodródik
az érték a szeméttel.
Akartál te valaha is
fogást találni
lelkiismereteden?
Használt ruha
Fenti lét,
lenti valóság.
Két felnőtt,
egy apróság.
Rátétálom.
Hiszem, hogy megtalálom.
Ma ugyanott,
holnap ugyanazok.
Hibás, de használható.
Korcs, de még vállalható.
Nem egyszer, nem kétszer
segített a kényszer.
Késve kaptad a hírt:
Használt ruha életét
belegyömöszölte
a halálzsákba.
Anyakönyv
Levadászta a hajnal
a csillagokat.
Beleállt a görcs
az akácfa derekába.
Néhány szó
az egyet nem értés
számos veszteséről.
A betegség a fájdalom
gyóntató atyja.
Megváltozott a helyzet.
Belülről és kívülről is
veszély fenyegeti a végtelent.
Ma az ezredik nevet
másoltad ki Isten
anyakönyvi kivonatából.
Testnedv
Miközben mindent
megtudott a rosszról,
semmit sem
árult el a jóról.
Lent vagyunk,
de fentre vágyunk.
Kezd meghonosodni
az álmot csákánnyal bontás.
Elmerült gondolataiba,
akarata ellenére
merült feledésbe.
Szerelem első hallásra
a vonat utolsó kocsijában.
Hűtőtestnedv.
Szigorúan bizalmas
Történt mindez a jó
és a rossz
közös portáján.
Történik mindez a férfiak
hozzájárulásával
és a nők beleegyezésével.
Történik mindez napjainkban.
Azt ne, amiből
az üres szavakban sok van.
Ötszöröse a lábnyom
a falutól a városig
terjedő kies pusztaságnak.
Már csak percek vannak hátra
a hol volt, hol nem voltból.
Szigorúan bizalmas hóesés.
Vizesárok
A telihold is
hozzátok tartozik?
Fantasztikus!
Mondatkannibalizmus.
Jó nyomon járok,
kérkedett a vizesárok.
Örömet gyarapítás,
bűbájos megállapítás.
Ez uram, miként
ön is láthatja;
magyar kártya,
nem szűzhártya.
Pénzverde.
A vizelde
egy szinttel lejjebb.
Kitépett füzetlap
Ott, és csakis ott,
ahol tiltja a tisztesség
a meghamisítás
mindenféle formáját.
Hótakaró álarcot le!
adta ki a parancsot
a hőemelkedéses tavasz.
Két lépésre van tőled
a legközelebbi szó.
Időben érkeztél vissza
a legmesszibb mondattól.
A délutáni felhőszakadás
a dűlőutakon
verte el a port.
Számos jel
Amit a hazugság hordott össze,
akkor is jelentéktelen,
ha felhőt érint a párnacsücsök.
Amit a tehetség gereblyézett össze,
akkor is hallani a körülötte
hullámzó beszédet,
ha éles szablyával összevissza
hadonászik a csönd.
Számos jel arra vall;
a dolgokhoz viszonyulásban
megtörtént a várva várt döntő fordulat.
Lecsökkent a távolság a felismerés
és a kilencedik hónapban lévő
lehetőség között.
A szűklátókörűség csődje
Ennek a rossznak se lesz jó vége.
Ütemes taps, ezúttal
a gyengébbek kedvéért.
Nyomtalanul eltűnt nyomok.
A végtelenné tágulás
a szűklátókörűség csődje.
Betekintés a vakságba.
Belehallgatás a süketségbe.
Homoksivatagban
veszélyes szakadék.
Dologba átfordult
semmittevés.
Építkezős fajta
Jó neked, a te lelkedben
nem kutakodnak naponta
pénzzé tehető értékek után.
Jó neked, a legsikerületlenebb
mondatod is
kimászott a pácból.
Egy fedél alatt a jó és a rossz,
a külső stimulálás
és a belső elvadulás.
Még tisztázásra vár,
ha vezet út a jövő felé;
merre lelhető fel.
Belakta az újat a megszokott.
Az élet építkezős fajta volt,
és meg is maradt annak.
A halál a lebontás specialistája.
Cuppogjon!
Ha cuppog, hát cuppogjon!
A mozgás éppen úgy okozhat bajt,
mint a mozdulatlanság.
Ha nincs a szóban egy másik szó,
ott is ellentétekre bukkansz,
ahol mindenki azonos önmagával.
Ha nincs a mondatban
néhány elrejtett célzás,
ott is felébred benned a gyanú,
ahol békésen alszik
a család apraja-nagyja.
Ahol a méricskélés
nem emlékeztet a megmérettetésre;
jelenléted nem kívánatos.
Édes suttogás
Úgy kellett volna
hogy legyen,
ahogyan végül is
nem lett.
Lyukas zsákszöveg,
élő fába vert szögek.
A szóban a domináns
a mondat legyen.
Már az indulásod előtti
napon vedd magadhoz
a hajad színéhez illő
alkonyt!
Ma is kegyelem,
holnap is kegyelem
az ellenszegülőnek.
A jövőről szóló vers
kézzel és verslábbal
visszafelé mutogat.
Búvópatak
Gyűlik, szaporodik az idő
az emlékek urnájában.
Építkezés helyett
toldozgatás, foltozgatás.
Undorítóan bennfentes.
Undorítóan nincs semmije.
Undorítóan messzi van.
Undorítóan kicsinyes.
Kérdezed, mit teszek.
Diófát ültetek.
Kettőspont.
Lényegtelen szempont.
Tanya mellett gödör.
Szemetesvödör.
Nem egyszer, nem kétszer.
Önként vállalt kényszer.
Egy gombnyomás
Nem mérce;
csak tájékoztat
a hibátlanról.
A fejlődés köztes célja
a minél tovább
életben maradás.
Ez lenne hát az;
amiről mindenki tud,
de senki sem beszél.
Ez lenne hát az;
egy gombnyomás,
és már kezdetét is vette
az agymosás.
Távol az élettől
Négy más-más területre
szakosodott évszak.
Bevárta a tél a tavaszt.
Életkedv-reklám
a parányi hóvirág.
Eltájolta magát az égtáj.
Sikerületlen holdtölte.
Hullámpocakos tó.
Nemcsak ott és akkor,
erre, itt, mifelénk is.
Jó-jó, te viszed el
a balhét; de meddig?
Megkönnyebbültél.
Elhúzta a szél a porcsíkot.
A menekülők jelszava:
minél távolabb az élettől.
Fölülkerekedés
Napról napra könnyebb
az egyébként is faj súlytalan.
Árnyaltságból a tolerancia,
redukálásból az igazság
nyújtott jobb teljesítményt.
Egy fantomfájdalommal több.
Két ütésváltással
ma is több történt a szükségesnél.
Talán a te magasság-elképzelésed
illett bele leginkább
a teoretikus fölülkerekedésbe.
Javítgatás
Az általad legjobban ismert
csönd madárlábnyomát
helyezd át egy másik papírlapra!
Kalkuláljál, ne csak visszamenőleg,
a jövő belterületén is!
Oldószertől elszíneződött táj.
A vers, mint egy kacatokkal teli fiók;
alkalom a kotorászásra, a keresgélésre.
Éveken át, érthetetlen módon,
minden ok nélkül hallgattál
mosolyod árnyékos oldaláról.
Hasonlatosan ahhoz, mint mikor
nyugtalanítja a szél a fák leveleit.
Eltűnt a szakadék a kezdet és a vég között.
Holott ő ki lett képezve
az önállóságon alapuló boldogulásra.
Árnyékkal letakart javítgatás.
Odébb tolt bozóttűz.
Kifogyhatatlan. A legkifogyhatatlanabb.
Minél inkább hasonlatos a gondolathoz,
annál központibb szerep jut
a már múltja van pillanatnak.
Délutáni szeánsz
Újra és megint, pedig még
nem is oly rég,
ugyanitt, ugyanezt, ugyanígy.
A sokból az összest,
a kevesebből a legjavát,
a szóval kimondhatóból,
a csávázott magját!
Szóljon a megszólított,
csöndesedjen el a csönd!
Szeresse az örömöt a jókedv,
szeresse a jókedvet az öröm!
Gyarapodjon, sokasodjon,
a szóról a tett szóljon!
Sokasodjon, gyarapodjon,
a gondra most nincs gondom!
Érzem az érzést
Látom a szememet,
hallom a fülemet,
érzem az érzést,
gondolom a gondolatot.
Kinyomtad a szuszt
a névszóból.
Nincs ez jól.
Segélyeken tengődik
az otthonosság érzése.
Cselekszem a tennivalót,
kimagoztam a csöndet.
Zászlójára tűzött a szó,
befogadott magába a mondat.
A hamis beszéd,
mint bérenc.
Ragályként terjed
az érzelmi analfabetizmus.
Máshol sem divat
A szokottnál
korábban ébredt gyanúd.
Borult őszinteséged
papírformája.
Igazságként sem helytálló,
ha kevesli a valóság.
Más gyógyít,
te sebet ejtesz.
Tökös holdvilág,
epilepsziás remény.
Aggodalomra továbbra is
a minőséghiány ad okot.
El innen, de hova? Máshol
sem divat jónak lenni.
Alibi csupán
Csökkent a különbség
a te felszedett sátorfád,
és az én felszedett
kilóim között.
Tedd rendbe a szobát!
Miután felseperted
a holdudvart,
fejezd be
a közeledő égi áldást!
Most lenne jó
egyszerre alulról
és fölülről is láttatni
a rohanó felhőárnyat.
Kukacok diadalmas menete.
Vérfolt-gyűjtemény.
Alibi csupán
a testből kivájt lélek.
A szó keveset számít.
Nem érdekes a vers.
A vágyak vágya;
a hírnév ujjad köré csavarása.
Kikapcsolódás
Gyík.
Zongorabillentyűk.
Rom és gyom.
Ég a gyomrom.
Pont úgy volt,
miként most van.
Sok a gond.
Leszakadt kabátgomb.
Hogy is mondjam?
Fölülről lefelé nyomtam.
Hogy is ne mondjam?
Kétszer rontottam.
Hát csak eddig.
Nem többet,
tűkön ülve
talán kevesebbet.
Ezek után soha!
A csönd tudja
Azt, amit a szem
a fül segítsége nélkül
nem vehetett volna birtokba.
Amennyivel Isten
akaratából neked több jutott,
csak annyit emelj ki
tudatalattidból.
Azt, amiből a fül
a szem segítségével
csinált élő valóságot.
Ott van, csak te
nem akarod látni.
Nincs ott, de te
az ellenkezőjét állítod.
Csúfot űzött
az érkezőből az elmenő.
Most űz gúnyt
az elmenő az érkezőből.
A csönd tudja,
te belebuktál.
Falból kiálló szög
A mama odakint,
a papa idebent.
Szórakoztatja az ősz
a végtelent.
Fáról lepottyant csönd.
Falból kiálló szög.
Még hogy az egész,
a rész is eltörött.
Ő lépeget, de te haladsz.
Ő lóbálja a lábát, te rohansz.
Te és ő egyszerre léptek,
minden zugba benéztek.
A legalulra került élet
A közhangulathoz
mindenféle szedett-vedett
hangok csapódtak.
Testtartásdíj.
Kínos helyzetbe hozott
a legalulra került élet.
Pluszpontot
az igazságnál messzebb jutott
ösztönös megérzésnek!
Mosolyalátét.
Töredék időből
kirakott délután.
Kora nyár, tábornoki
rendfokozatban.
Ez már évek óta így megy.
Alulról nézi le önmagát.
Tegnap mondta,
ma csak gondolja:
Hiányérzet kicsiben nagyoknak.

Az ébrenlét minimuma

Kártyalapok
Kérette magát a felkelő nap,
felhőkontyban villámcsat.
Fújja a dudát a frusztrált,
élvezted a spontán mustrát.
Kiteregetett kártyalapok,
valóságtól eltérő adatok.
Kiváltképp a mai világkép,
belül roncs, kívül sem ép.
A nem neked való szerep,
lelohasztotta életkedved.
Kezed és fejed is remeg,
a porban szél hempereg.
Falun
Ha netalán bakot lőtt,
felszedett egy csinos nőt.
Ő most kaszát kalapál.
A díszvendég a nyár.
Többnyire ő kezdeményez,
válasz helyett visszakérdez.
Most épp állatokat etet,
penzumköteles est.
Sértőt véletlenül se szól.
Lyukas tetejű tyúkól.
Magját hullajtó csönd.
Poharamba bort tölt.
Leütések
Naptüske, égboltszálka,
ördög bújt az éjszakába.
Érdekből font szájkosár,
osztás helyett szoroztál.
Hebehurgyán viselkedtél,
mindenkivel ölre mentél.
Például a morális példatár,
ráérsz, nem hajt a tatár.
Kivédeni már nem lehetett,
elgennyesedett sebed.
Se változni, se változtatni,
aki olyan, azt jól becsapni.
Hordágy
Halászháló és poros akta.
Késve készült el a csapda.
Szót csönd tett el láb alól.
A szél vonyít, nem dalol.
Versláb terpeszállásban.
Ugyanaz, csak pepitában.
Őszinteség alapjáratban.
A végkifejlet még hátra van.
Hold hordágyon, szólt ángyom.
A mondáson derült barátom.
A rosszat sehogy
Szóbeli kérdésre írásos válasz.
Fura esetet épp eleget láthatsz.
Idomítás, gyönyörűséges idomok.
Szituáció élesben: hülyén vigyorgok.
Az éjszaka legfényesebb pontja.
Rendes anya, mindenre van gondja.
Későbbre halasztott véglegesítés.
Bánatot okozó hajnali értesítés.
A nappal koromsötét hozadéka.
Esőt jelez a levelibéka.
Eltüntetett hézag, láthatóvá tett cél.
Fagykörmét belevájta a tájba a tél.
A rosszat sehogy, a jót jobban!
Emlékezz, mindig ezt mondtam!
Lúdtalpas öreg este
Nyitni se, zárni se kell,
szárnyait bontogató hitetlen.
Kilökted magad alól az árnyat,
sodorja az árvíz a kutyaházat.
Kértél, és tőled is kértek,
szükséglethez igazított érdek.
Kevés beszédű csapattag,
a tetejét tetted meg alapnak.
Eszmerendszer romlott anyagból,
kampós szög mered ki a falból.
Bozótvágó és túlélő kés,
levágott kígyófarok a fejlődés.
Egyedi eset
Ott van ma is, ahol egykor volt.
Nem nőtt, de nem is lett kisebb.
Ott folytatja a kérdés, ahol a válasz
kitért az elhallgatott lényeg elől.
Holnap is ott lesz, ahol ma van.
Győzelmet megelőző egyedi eset.
Ne tudj róla, csak tedd túl rajta magad!
Második otthonod a kéjesen nyújtózkodó táj.
Egyik lépés sem különb a másiknál.
A törvény a véletlen nemzője.
A végtelenből mindössze annyi érdekel;
ameddig kezével egy ötéves gyerek felér.
Az egyik és a másik
Úgy kell közelebb
kerülnöd önmagádhoz,
hogy közben senkitől
sem kerülsz távolabb.
Már a negyedik évszakot
fogyasztja az esztendő.
A pillanat hamar lecsengett,
az öröklét még hátra van.
A minőségi különbség
egyik megtestesítője
a mosoly, a másik
a késsel hadonászás.
Új munkakörök
Évek óta tart a hol volt,
hol nem volt zajos kiárusítása.
Egyszeri ráadás a tömören fogalmazás.
Élénk a transzcendenssel kereskedés.
Értékátírás szóval és filctollal.
A korábbiaktól eltérő évszakbesorolás.
Új munkakörök, lejárt lemezek,
bicskával karcsúbbra faragott pillanat.
Annak megértetése a legnehezebb;
ami egyféle mutat a józan ésszel.
Minek ide igazságadomány,
ha visszavárja a kezdet a véget?
Írás
Ajtóstul rontott be a vér a szívbe.
Testi-lelki jó barátok a táj
és a lopakodva megérkező tél.
Nevetségesen alacsony kikiáltási ár.
A semmittevő sem akart kimaradni
a segítséget nyújtók közül.
Amit az analfabéta szél írt a porba,
az utolsó betűig törlendő.
Ne keverd bele költői világ-
látásodba a felsült szüntelent.
A fű ideje és a tenger ereje között
elhanyagolható a különbség.
Árnyék napernyővel
Láttad őt, amikor döbbenten
nézte nagybeteg apját.
Minden helyet magának
követelt a pillanat.
Már bukott meg úgy hétfő,
hogy nem győzhetett kedd.
Itt az egyről kettőre jutás
két félidős összecsapás.
Hová akarsz kilyukadni?
Ahol lyukas a húsos fazék.
Itt tart ma a sebeit sóval
szóró édesbús magyar haza.
Ok és okozat
Vaktában, de nem vakon.
Lefogatott kétségbeesés.
Sírásnál szűkebb nevetés,
versnél tágasabb mondat.
Ettől eddig, engedéllyel.
A java a múlt jussa lett.
Írásokban nyomot hagyó;
négy fejlődésképtelen évszak.
Összehasonlítási alap nélkül.
Kötelező érvrendszerváltás.
Amott öngyulladás; mint ok,
emitt öngyilkosság; mint okozat.
Szemezgetés
Ha több irányba vezet út,
a befelé vivőt válaszd!
Találd meg számításodat!
Feledd el az ámításokat!
Évszakhoz igazított tevékenység.
Előítéletre szabott vélekedés.
A képzelet élesztője a nap
történéseit hihetetlenre kelesztette.
Ellaposodott logikai haddelhadd!
A legújabb érzelmi haddelhadd!
Nem csillapodó érdek-haddelhadd!
Szokásalapú szerelmi haddelhadd!
Szabadesés
Se cél, se késztetés,
sorompót kapott akarat.
Már napkelte előtt ütötték,
püfölték a forró vasat.
Ami benne volt a törvényben,
hiányzott az állításból.
Messze esett az alma,
az őt termő fától.
Ami kimaradt a házból,
benne volt a tájban.
Az életben egésznyi;
szétesett a halálban.
Répanadrág
Egy kicsit se jobb a rossznál.
Semennyivel sem rosszabb a jónál.
Olyasmi, mint az önmagától
messzire került valóság.
Olyasmi, mint amikor visszaadta
a jegygyűrűt a nap a holdnak.
Olyasmi, mint amikor nem vette észre
a tavasz a háta mögött lopakodó telet.
Semmiben sem különbözik attól,
mint amikor összevontad a kezdetet a véggel.
Olyasmi, mint mikor a teremtés koronája
görcsösen kapaszkodik egy répanadrágba.
A nap híre
Nevezd a gyarapodás
gyermekbetegségének!
Fontos nemzeti érdek.
Szempillányi napfény.
Halhatatlanságban
dagonyázik a nap híre.
Még nem tisztázott.
Mindenki mindenkit bántott.
Virul a mást akarás.
Már a vers elején
elkezdte a szedelőzködést
az utolsó mondat.
Hajhászás
Rossz irányba indult el a forma,
mégis elérte célját a tartalom.
Ha arról írsz, mit ismersz és szeretsz;
hamar rád talál a legjobb szó.
Előremegy, de visszafelé néz.
Előrenéz, de visszafelé megy.
A kijózanodás napos oldaláról,
fuss át az őrület bozótos területére.
Benned volt, de mások mozgatták.
Kívül volt, de te működtetted.
Minek ide támpont, mikor mindenki
a végtelenbe futó egyenest hajhássza?
Felülnézet
Attól még neved nem vált fényesebbé,
ha villámgyorsan nyílt ki a zivatar bicskája.
A foghatótól messze eső dühödt korholás,
alig másabb, mint az éjszakai horkolás.
Attól még nem váltál önveszélyessé;
ha szétziláltad megszokásaidat,
ha összeboronáltad a szeszélyt a veszéllyel,
ha átcsapott kérkedésbe fenyegetettséged.
Attól még az maradsz, aki voltál;
ha az innivalót az írnivaló medrében folyatod.
Attól sem eszed, sem szíved nem válik táltossá,
ha könnyeidet emlékeidre hullajtod.
Világnyelv
Amit te egykor életkívülinek
gondoltál, része a leírt szónak,
tartalmazza a kinyomtatott mondat,
magába zárta a kimondhatatlan.
Amit te a halálon belülinek véltél,
arról időközben kiderült:
része a madarak röptének,
a mai észjárás megbízható iránytűje.
Nincs létmód kiontott vér nélkül.
Nincs létmód sebeket gyógyítás nélkül.
Az építkezés a pusztításra adott
válasz meghonosodott világnyelve.
Idegenvezető
Őt itt ismeri mindenki.
Őt most látod először.
Itt lakik, nem itt dolgozik.
Nem itt lakik, itt dolgozik.
Ő tudja, mit titkol el
előle környezete.
Ő tudja, miről nem
beszélhet mások előtt.
Kevés szavú élete
a titok csiszolatlan gyémántja.
Sok beszédnek gyenge az alja:
sokakkal együtt vallja.
A szó önmagában
Egyik se az, amire te gondolsz.
Egyik sincs a másik nélkül.
Az egyik az utánzás velejárója,
a másik a leszűrt tanulság zacca.
Az egyik tizenkilenc, a másikról
minden lényegeset megtudhattál ma.
Osztozkodás a kapzsiság fája alatt.
Gyilkos versenyfutás az elsőbbségért.
Az egyik a derű óráit, a másik
az óra ütéseit, a harmadik a pénzét.
Ne gondold, hogy a szó önmagában
elegendő életed rendbetételéhez!
Előbb az kap
Hátul kullogva is ő járt
legközelebb az igazsághoz.
Élen haladva se jutott
közelebb a maradandóhoz.
Hogy mi a jó a jóban,
legkevésbé a rossz tudja.
Lélekhossz és lélekmagasság,
túlzásba vitt mértékletesség.
Hogy mi a rossz a rosszban,
a jónál senki se tudja jobban.
Ne utáld, ne szeresd;
tartsd nyitva a szemed!
Híd
Mielőtt alakot ölt az első sor;
már a fejedben kell, hogy legyen
a második, a harmadik, meg az összes
papírra kívánkozó mondat!
Kötőfékhiba. Hátravont naplemente.
Most égeti fel maga mögött a hidat a jövő.
Következik az emlékekből kivonszolt
történések irodalommá avatása.
Van más módja is a helyretevésnek.
Ha képzelődsz, utad minden esetben
egy barátságos élet felé vezessen.
Ha ellenkezel; önmagadba ütközöl.
Sírógörcs
Sem a telihold, sem az égbolt
nem zavartatta magát.
Ha rájött a jövés a szeleburdi
szélre, útját senki sem állhatta el.
Ítéletidőben meghozott ítélet.
Botrányba fulladt korai öröm.
Gyanús portéka, mit az érdek
a haszonból naponta kitermel.
Honnan nem vágyakoztál még el?
Reményeid hol nem futottak még zátonyra?
Nem kizárt: ha kiterítené lapjait
a jövő, sírógörcsöt kapnál.
Holtpont
Érzelmi alárendeltség.
A látszattal sem bírtál,
nemhogy a lényeggel.
Ez téged mért érdekel?
Gondolat, felezővonallal.
Meggyűrűzött emlék.
Az érmet nem kértem.
Elvitatott jogos érdem.
Egyik se az, amelyiktől
erőre kapna a gyenge.
Egyike se gazdagított,
egyike se tett szegénnyé.
Sehová se
Egy korábbi délelőtt délutánja.
Egy tavalyról itt maradt
világosság bekeretezett mása.
Kiszögelléstől mentes égbolt.
Egy mendemonda utóélete.
Egy nap a falu legöregebb emberével.
Egy a nemlét, sokféle az élet.
Elnyomott cigarettacsikk a csönd.
Versedért egy arcot kaptál cserébe.
Mozgalmas napokon vagy túl.
Az élettel összevetve; ráncokkal
teli homlok a mai költészet.
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Abszurdosdi
Mit kevesellt? A végtelent.
Mit sokallt? Az egyet.
Mibe kötött bele? A Holt-tengerbe.
Vitte valamire? A gólya hozta.
Majd máskor. Az elszámoltatáskor.
Majd legközelebb. Sok a felesleg.
Egyre rosszabb a rossz.
Egyre kilátástalanabb a kilátástalan.
A nívóhiányra panaszkodott?
Kevesellte a tisztességesek számát?
Kihozták sodrából az otthon ülők?
A helyzet morzsolja fel a kedvet?
Szófogó
Nincs semmim, fájok.
Mindenem megvan, fájok.
Hibáztam, vétkeztem, fájok.
Nincs bűnöm, nincs vétkem, fájok.
A múlt légvárépítője.
A jelen légvárépítője.
A holnap légvárépítője.
Minden idők első lépése.
Leülepedett: nem lett tisztább.
Kavargatva se lett zavarosabb.
A múlás nem tette öregebbé.
Az igazat szólás igazmondóvá.
Teli zsák
Egyperces délután.
Egyperces hóesés.
Egyperces szívroham.
Egyperces elégtétel.
Ügyeletes égbolt.
Szabadnapos évszak.
Vérszegény csönd,
görcsöt kapott esőláb.
Nő háta mögött nők.
Kényeztetik a jövőt.
Férfi előtt teli zsák,
hóförgeteges világ.
Versaura
Most érkezett gyorshír.
Most van a nap lemenőben.
Most jó lenni katonának.
Most kéne abbahagyni.
Itt, ma semmi sem kizárt.
Talán még csak hét éves vagy,
esetleg már a hetvenen is túl jársz,
amikor átesik valós lényed a tűzkeresztségen.
Kobaltkék versaura,
ripacskodó igazság.
Két műszakban
népszerűséget hajhászás.
Hátúszás
Épp hogy csak felhő.
Épp hogy csak égbolt.
Épp hogy csak végtelen.
Épp hogy csak halál.
Kis híján ma van.
Kis híján hazataláltál.
Kis híján vége lett.
Kis híján makulátlan.
Legkevésbé csönd.
Legkevésbé hang.
Csak részben test.
Csak részben lélek.
Kivert fogsorú napraforgó
Hej, te, estétől reggelig
örömök után futkosó!
Hej, te életbevágóan fontos alma!
Hej, te vágy tervezte,
szenvedély kivitelezte csapda!
Hej, te gatyába rázott öröklét!
Hej, te elszántan gubancot bogozó!
Hej, te csírájában elfojtott alkony!
Hej, te szorongással
együtt járó valóságvizit!
Hej, te kopasz fejű,
kivert fogsorú napraforgó!
Hej, te fájdalmat tűzbe hozó betegség!
Hej, te sötétségkoszinusz!
Hej, te nyűglődéssel
összecsiszolódott nyögve nyelés.
Hej, te sárba taposott égboltszemfedő.
Konstrukció
Volt ablak is, nemcsak ház.
Volt jövő is, nemcsak múlt.
Volt árnyék is, nemcsak fény.
Volt kenyér is, nemcsak liszt.
Lesz ház is, nemcsak ablak.
Lesz jövő is, nemcsak múlt.
Lesz fény is, nemcsak árnyék.
Lesz liszt is, nemcsak kenyér.
Önnön félelmedet mások is élik.
Önnön örömét mindenki védi.
Önvilágban Nagymindenség.
Világmindenségben Én-világ.
Morajló morál
Egy, de többnek látszik.
Kettő, de egyet ér.
Kívül frissen mázolva.
Belül megjavíthatatlan.
Hitét vállalja, múltját nem.
Múltját vállalja, hitét nem.
Hitét és múltját is vállalja,
Hitét és múltját is megtagadta.
Előtte és utána is viszály.
Fuldoklik a csönd a szóban.
Csendes haldoklás a szó.
Álomért könyörgő való.
Parázshangulat
Előbb vagy utóbb temetés.
Magasból mélybe ereszkedés.
Mélyből magasba emelkedés.
A legtétovább napkelte,
a leghadarósabb pillanat,
a leghatékonyabb gyógymód,
a leginkább megérdemelt vereség,
a legellentmondásosabb siker,
a legkártékonyabb győzelem,
a legrosszabb emlékű összefogás,
a legkönyörületesebb széthúzás,
a legotthonosabb égbolt,
a legkövetkezetesebb önsorsrontás,
a legnagyobb lánggal égő hit,
a leggyorsabban elhamvadó eszme.
Jéggel hűtött parázshangulat.
A legfázósabb nyár,
a leghevesebb vérű tél,
a legsírósabb fájdalom,
a legrejtőzködőbb öröm,
a legvárosiasabb falu,
a legfalusiasabb város.
Domb hátán tojáshéj.
Futsz feléje
Amit a fény emelt be a képbe.
Amit a sötétség törölt ki a képből.
Amit a félelem tépett cafatokra.
Amibe lelket a közelmúlt lehelt.
A rész emelte ki a képből az egészet.
Az egész tette vissza a részecskét
a végtelennel együtt mozgó világképbe.
Amit a transzcendens sulykolt beléd.
Itt már a segítség sem segít.
Akkor is vesztes leszel, ha te nyersz.
Ennyire soha: érzésből meddőhányó.
Futsz feléje, holott ő most sem hívott.
Vakablak
Ablak a lélekre.
Ablak a nyeregtetős
pillanatra.
Ablak a csöndre.
Ablak a kitelepített zajra.
Ablak a rövid pórázra
fogott mosolyra.
Ablak a szárnyaszegett
lélegzetvételre.
Ablak a csigolyacsontokra.
Ablak a szürkét
feketeként megélt öregekre.
Ablak a szerelmesek
egymásba gabalyodott
végtagjaira.
Ablak a duplán felszámolt életre.
Ablak az alultápláltakra.
Ablak a felszínt
karistoló filozófiákra.
Vakablak önmagunkra.
Ágyútalp
Se kiköpni, se lenyelni,
se elmenni, se itt maradni.
Körvonal és körzeti orvos,
a józanság is lehet kóros.
Nézésből kikevert látás.
Szeretlek gyöngyházkavics.
Becsüllek sötét felhő.
Tisztellek szomorúfűz.
Osztottál, szoroztál.
Nagy jövőjű remények
társaságában forgolódtál.
Ágyútalpon vontatott délután.
Odébb
Ő nem valakit, az időt ütötte el.
Őt a bántások vitték közelebb a jóhoz.
Önmaga ege alá húzódva,
vészelte át a legnehezebb napokat.
Nemcsak az ellenszer nélküli tett.
Nemcsak az ép bőrrel megúszás.
Nemcsak az érdekek fedele alatt
menedéket talált igazság.
Nem egészen ott, nem egészen úgy.
Se nem ez, se nem az: lélekpárologtató.
Se nem ez, se nem az: csontpólya.
Ott, ahol segítségre szorul a hurok.
Fej vagy írás
Ha fej, te meg ő.
Ha írás, temető.
Ha fej, eligazodás.
Ha írás, hangulatingadozás.
Ha fej, körömalja.
Ha írás, állj talpra.
Ha fej, pontocska.
Ha írás, tankcsapda.
Ha fej, jeges.
Ha írás, jeles.
Ha fej, forrasztópáka.
Ha írás, nádpálca.
Ha fej, nyerítek.
Ha írás, merítek.
Ha fej, szöveg.
Ha írás, kisöreg.
Ha fej, Ákos.
Ha írás, kacifántos.
Ha fej, szódás.
Ha írás, összecsiszolódás.
Parabola
Tiszta holdudvar, rendes ház.
A kutya ugatós, de nem harap.
Hízásra hajlamos nagy szavak.
Megint bal lábbal kelt fel a nap.
Igazság igazsággal rúgja össze a patkót.
Hazugság hazugságtól remél felmentést.
Test, test ellen, lélek, lélek ellen.
Kérdezed, mit lehet tenni ez ellen?
Addig maradj, míg süt a nap!
Addig maradj, míg kék az ég!
Addig maradj, míg maradhatsz!
Ha adsz, a maradandó javát add!
Kreatúra
Mint aki életében először.
Mint aki életében utoljára.
Mint aki leszámolt
az őt elszámoltatóval.
Mint Pilátus a credóban.
Mint a partra vetett hal.
Mint akit fejbe vertek.
Mint aki se nyelni, se lökni.
Miként a kétkulacsosok.
Mint a kétlelkűek.
Miként az egy fenékkel
két lovat megülő.
Véremet venné
Engem nem zavar.
Emésztési zavar.
Őt sem zavarja;
csak egyszer bajba.
Égbolt, de a jobbik.
Alkony, de a sötétebb.
Felül lett múlva,
máig tartott útja.
Helyszínmódosítás.
Elváltoztatott hang.
A véremet venné;
még ma, ha tehetné.
Múltmérgezés
Napszakra merőleges mondat.
Tolvaj felhő kerülgeti a holdat.
Csúcsra járatott hiányérzet.
Kristályvázában korhadt fakéreg.
Mások helyett is tartottad a hátad.
Ár ellen úszva is álltad a sarat.
Kettőtől négyig a part szakadt.
Öt után te húztad a rövidebbet.
Két szó között lázas építkezés.
Kívül és belül dühödt rombolás.
Felpuffadt nevetés, verejtékezés.
Mindenüvé bejáratos kételkedés.
A magad mögött hagyottról
többet mondani ne akarj!
Mást mondani, mint ahogyan volt;
aljas és otromba múltmérgezés!
Tematika
Pénzért sütött a nap és a hold.
Pénzért fújt a szél.
Pénzért nyaldosta
a partot a tengerhullám.
Az esőt pénzért árulta a felhő.
A hegycsúcs pénzért gebeszkedett
olyan magasra, amennyire csak bírt.
Pénzért váltotta le a nyarat az ősz.
Pénzért nőtt a fű,
pénzért hullott le a fákról a levél.
Pénzért lobogott a tűz,
pénzért dobogott a szív.
Pénzre vágyott a mohó lélegzet.
Egyetlen vasdarab se akadt,
amelyik ne pénzért
vállalta volna a rozsdásodást.
Hosszabb életidőt,
se te, se más, csupán pénzért;
nem remélhet.
Egy csónakban
Megszűnt fogyatkozni.
Megszűnt szaporodni.
Megszűnt vers lenni.
Megszűnt valóság lenni.
Megszűnt élet lenni.
Megszűnt halál lenni.
Egy csónakban a szóval.
Egy csónakban a zuhanóval,
s a felfelé kapaszkodóval.
Egy csónakban
az értékek számadójával
és a mindenevő árnyrágcsálóval.
Egy csónakban
a remény fehérben,
s a bűntudat talpig feketében.
Jobbra síkvidék, balra hegyek.
Átnedvesedett homokzsák-versek.
Azt a verset írom
Azt a verset írom, amit holnap talán
a kezében tart
a múltján hosszan elmerengő olvasó.
Írom a köd unokatestvérét, a füstöt.
Írom a sejtés igazság felmenőjét.
Azokat írom, akik mindig találnak
magukban kiigazítanivalót.
Írom egykori osztályfőnökömet, Fodor Jánost,
aki a diák porig megalázásánál nem adta alább.
Azt a verset írom, amelyik az előszobában
kezdődött, s végső formáját a prózában érte el.
Azt a csöndet írom, amelyikben
2 : l-re a hangok vezetnek.
Hetvenhét ujjú gyökérkéz
Írom a fa előtt imádkozó bokrot.
Írom a gödörből kikukucskáló csöndet.
Írom a test és a lélek felezőpontját.
Írom a földet markoló
hetvenhét ujjú gyökérkezet.
Írom a korán jött éjszaka
dupla sötétségét.
Írom a pusztát faképnél hagyó szelet.
Írom a közös sors
kitörölhetetlen mondatát.
Írom János öcsém vízsugaras temetését.
Jéghegy
Írom a gyermeket, akinek sikerületlen
álmát kikorrigálták az okos felnőttek.
Írom a jéghegynek támaszkodó mondatot.
Írom az arcot aszimmetrikusan
két részre osztó mosolyt.
Küldj tudósításokat
a nap- és az évszakok forgószínpadán
látható és hallható történésekről!
(Miközben dolgozom a szövegen, titokban
futó pillantásokat vetek
az elbűvölően csinos verslábra.)
Írom az igazság javára tévedő hitét.
Írom az alkotómunka szórózsafüzérét.
Előbb lett meg a mondat vége, mint az eleje.
Előbb fejeződött be a vers, mint a mondat.
Tereptisztogatás
Írom az imádkozás kandallója
körül melegedő nőket és férfiakat.
Írom a szalmaszálba kapaszkodó alkonyt.
Azt a pillanatot írom, amelyik hatalmas
szárnyával felverte az öröklét porát.
Azokat írom, akik eddig sem
hanyagolták el öntudatuk karbantartását.
Azokat írom, akik élvezettel
hajolnak gyerekkoruk mély kútja fölé.
Azokat írom, akik értik és érzik;
szükség esetén miként kell és lehet
indulatos vérüket visszaparancsolni
a természetesség medrébe.
Írom a nyár legbikásabb villámát.
Ikonfestő
Írom a felkelő nap Szilvia belépőjét.
Írom a palackba visszaparancsolt szellemet.
Írom a morál gyengén látóját.
Írom a bajból kilábolás helyi értékét.
Arról írok, aki írta rólam:
sikerem fájától nem látom hiúságom erdejét.
Írom a rendkívüli helyzet
ötszázadik feltüzelt szereplőjét.
Versenyezzünk, ki látja nagyobbnak a kicsit!
Versenyezzünk, ki látja Dávidnál is kisebbnek Góliátot!
Írom a bevétel és a kiadás szélesre nyílt ollóját.
Írom a zenei hangok halk szavú ikonfestőjét.
Savó
Írom a holdvilág rám eső részét.
Írom sorsom árapály mozgását.
Írom a veretes beszéd falra hányt borsóját.
Írom a tudásnak háttal álló ismeretet.
Írom a végtelennel rivalizáló számsort.
Írom a szeretet legkedvesebb időtöltését.
Írom a rügyből kibontakozott levelet.
Írom a metamorfózissal
egy ágyban alvó metaforát.
Írom a túrószínű felhők
földre lecsorgó savóját.
Szikár látásmód
A havert írom, akit elbűvölt
szikár látásmódjával.
Azokat írom, akik már gyerekként
a hősök pózában tetszelegtek.
Írom a természettel erőszakoskodók gőgjét.
Írom a múltmúzeumban
megcsodált emlékeket.
Azt írom, amire egykor gondolni se mertem.
Azt írom, ami rangot ad a tisztességnek.
Azokat írom, akik kétkedve fogadják
a pénz egyre erőszakosabb logikáját.
Azt a verset írom, amelyik elsőnek
hangzik majd el halálom után.
Üres hordó
Árat módosít, szabadságot szab át.
Nappalként kínál eladásra éjszakát.
Futva tetted meg önmagádig az utat.
Sem az elejét, sem a végét nem leli a tudat.
Babagügyögés, fák közt rohanó patak.
Reszketsz, lyukas a fogad, hullik a hajad.
A szükség reggel és este törvényt bont.
Az elhangzott szó üres hordóként kong.
A suttogásból sem hiányzik a robaj.
Önkéntes rímmentő: Badacsonytomaj.
Megfakult fénykép, kemencepadka.
Tegnap bevallotta, ki a gyerek apja.
Kapuban
Itt mondatkijárat, ott versbemenet.
Szemetet drága pénzért kik vesznek?
Ott púpos árnyékpadló, itt víznyelőakna.
Hidd el, megtörtént, becsületszavamra!
Betört hírnévkirakat, egérutat nyert a tettes.
Miket lehet látni, hallani mostanság: rettenetes!
Befejeződött a folytatás, ennyi volt kérem.
A rossz után majd jobb jön; ezt reméltem.
Formalitásokon átesett ragály és dagály.
Brávó! Talpon legtovább te maradtál.
Egymást feltételező, felfaló ellentétek.
Ha nem volt, kreáltál magadnak ellenséget.
A szabadság kapujában fegyveres őrök állnak.
Ez van. Az orrod előtt ment el az utolsó járat.
Korábban megfelelt
Szerény minőség, tolakodó mennyiség.
Tartsd tiszteletben a másként vélekedő hitét!
Példát statuált, majd kijózanodva szalutált.
Álom, romos nyári éj, átszakadt a nyúlgát.
Ha belenézel a tükörbe, ha nem: öregszel.
Jó dolog, ha a jóra nem egyedül törekszel.
Egyszer majd talán a csönd is kap szobrot!
Összedőlt ugyan, de nem hullt szét sorsod.
Kérődző éjszaka, villogó tekintetű nappal.
Korábban megfelelt, ma már tarthatatlan.
A mellkasba friss levegőt, kívülre igazságot!
Magadat váltsd meg, ne ezt a makacs világot!
Előzzél!
Elkapott a toldozgatás-foltozgatás szenvedélye.
Fontos dologról van szó: üssük már estig nyélbe!
A transzcendensnél sérülékenyebb az emberi test.
Akkor se add fel, ha a legrosszabb történt meg veled!
Mindenféle élethelyzetbe beilleszthető cselekedet.
Egyszerre voltál támasza a káosznak és a rendnek.
Se többet, se kevesebbet az értelemmel elérhetőnél!
Fáradtan vánszorog előtted. Mire vársz? Előzzél!
Nálad sokan érdeklődtek, s te senkit se kérdeztél meg.
Csöndekkel túlterhelt hallgatás, lélektani egyszeregy.
Ha igényli a mondanivaló: egyesítsd az eszközt a céllal!
Fájó csontok, rossz fogak, étvágytalanság, vékony érfal.
Utat tört magának a ráció a merőben új életérzésben.
Ha jól értettem az urat; a válasz benne volt a kérdésben.

Komolytalan besötétedés

Közös fénykép
Erre itt mifelénk halállal élet
még nem kezdett napot,
s nem fejezett be esztendőt.
A habokat leszámítva jól.
Gyógyíthatatlanul beteg szituáció.
Közeleg a szótő világvége.
Erre itt mifelénk
az elszalasztott szerencse
néhány nap múlva
vigyorogva váratlanul beállított.
Világjáró útlevélhordó.
Erre itt mifelénk
a madárkarneválon
hét dioptriás szemüvegben
jelent meg a sas.
Se nem alacsony, se nem magas.
Fajsúlytalanul is tartalmas.
Erre itt mifelénk a gyenge
igyekszik olyan gyorsan megszabadulni
az erőstől, amilyen gyorsan csak tud.
Erre itt mifelénk közös fénykép
készült a fegyver- és a rakétahordozóról.
A hirtelen feltámadt szél,
komolyra fordította a szót.
Ellenpont
Még a hőségnek se,
nemhogy a fagynak!
Még az örömnek se,
nemhogy a fájdalomnak!
Még akkor se,
ha a csönd tojja a szót!
Ha elvesztette
a játszmát a nemzet;
te már nem nyerhetsz!
Eldobta a felhő
a villámsulykot.
Növényevő állatok,
húsevő növények.
Prizma
Itt a rosszat megelőzve,
olykor elébed sietett a jó.
Itt a tetszetős dolgoknak
kijár a hangos ováció.
Itt hívásra elfutott a szerencse,
az átkok két marokkal szórásakor
váratlanul betoppant.
Mi az, hogy lincselés?
Merőben más, mint a kilincselés.
Itt az egyik szó csak évekkel
később csapja agyon a másik szót.
Itt az egyik tett, ha adakozásba kezd,
az őt követő cselekedet
türelmesen kivár.
Itt az önfeledten örülni tudás
sorrendben a tizedik
szabadon választott gyakorlat.
Itt mást mondani, és mást tenni:
gondosan elrejtett szegénységi
bizonyítvány.
Itt a munkájába elmerültet
kronológiai sorrendben
felsorakoztatott csöndek veszik körül.
Itt a balhé elviteléért kijár
a protokoll vállon veregetés.
Ideszületni alkalom
az életre termettség
bebizonyítására.
Addig innen sehová se
Sötétségben folytatódó világosság.
Váratlan fordulat következett be
a földről elrugaszkodás,
és a földre visszaérkezés között.
Szakadékszél és csődhelyzet.
Eredője mélységesen emberi:
Kár, hogy nem látszik a vége.
Azt, amit még nem tört ketté a kezdet.
A korábbiaknál semennyivel sem különb,
csak kényelmesebb. Eldobható,
és minden fittyre visszakövetelheted.
Előtte is és utána is csűrés-csavarás.
Alkalommal összhangba hozott
személyes példamutatás.
Kirítt az önmagadat fölülmúlás
a kontrasztos körülményekből.
Addig innen sehová se, míg ki nem vered
a fejedből a helyi időszámításhoz
igazított mondatokat!
A szétszéledés mechanizmusa
Álmot többnyire álom segít meg,
és nem lestrapált valóság.
Realitást rendszerint realitás húz csőbe,
és nem misztifikált tömegigény.
Feltűnéstől messze eső megrázkódtatás.
Annak, hogy előbb vagy utóbb
ki mibe keveredik bele: csak a jövő
szemszögéből nézve van jelentősége.
Beszélik, sötét folttá terebélyesedett
a többséghez igazodás támpontja.
Beszélik, a kívülről jövő nyomás
változtatta meg a fontossági sorrendet.
Jobban, mint bármikor, fokozott
odafigyelést kíván a vontatott élet poézise.
Itt a vége, de hol a végeredmény?
Ígéretes a dolog, ha a klasszicizmustól
kölcsönzött távlatot becsvágyad.
Nem várt meglepetést okozott
a szétszéledés mechanizmusa.
Megkésett beavatás
Ok nélkül tüntetted el a különbséget
a tekintélyre alapozott tévedés
és a rögeszmére épített karrier között.
Túlzásba vitt stílushajszolás.
Két kihagyott lényeg után,
öt egymást követő megtévesztő látszat.
Előtérben a siker koronázatlan királya.
Régen volt. Felhőfoltos égbolt.
Ami a múltban sohasem képezte
a szóbeszéd tárgyát,
ma mindenki arról beszél.
A szajkózás az ismeretszerzés csempészáruja.
Azt, amitől egy egész világ
omlana össze a szabályosban.
Nézd, mennyi egymást keresztező út,
keresztelő meg évről évre kevesebb.
Érintések
Azt, amit egyszerre
érintett meg a szél és a tenger.
Azt, amit elhappolt az öröklét
orra elől a pillanat.
Azt a nőt, vagy férfit,
akit megkímélt az élet
a cseberből vödörbe eséstől.
Azt végképp ne, ami rajta van
a bűnök tiltólistáján!
Férfias törvény,
anyámasszony katonája véletlen.
Elhiggyem? Ugyanazt a halat,
kétszer fogtad ki a folyóból.
Úgy, miként a szív forgatja a vért.
A nagyot és a kicsit
azonos méretű juss illesse meg!
A dolog csak akkor lehet kerek,
ha a részeredménybe
a naplementét is beleszámítod.
Ma csak gondolod
Tegnap írtad, ma csak gondolod:
Adja majd lejjebb is a telihold!
Pillanatra még csak-csak telik,
öröklétre már nem.
Véres az együttélés porondja.
„Az az este tett be nekem.”
Az Úr, aki mestere
az okos szónak,
már tegnap se hallatta a hangját.
Nyugvópontot idegeskedésben nem keresel
A Parnasszus szerkesztőinek
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 világrajöveteledkor 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.
Lebukó őstörténet
Te másként látod a jó helyzetét,
és aszerint is cselekszel.
Az érzékiség utolsó esti meséje.
Megtörtént az ajtó- és az ablakcsere.
A folyó felvágott ütőere
maradt továbbra is álmod hátországa.
A mosakodásra szánt időt,
sárdobálásra fordítottad.
Visszaélt hatalmi fölényével
az égbolt; porig megalázta
a kiszolgáltatott
helyzetbe került tájat.
A küszöb a csillagos ég
In memoriam Körmendi Lajos
Egy pályatárs írta róla: hármasával
számlálta a hajnalokat, miközben
a bekötött szemű az alkonyra gondolt.
Erre, itt, mifelénk ő abban különbözött
mindenki mástól, hogy ablakokkal
és ajtókkal kínálta meg a városban
katonásan felsorakoztatott házakat.
A tengertől csak hosszas unszolásra
fogadta el a vizet.
Erre, itt, mifelénk nálánál pontosabban
senki se mérte le az öröklét hosszát.
Szóljon, ha tudja valaki;
miért nem vállalta a múlttal
és a jövővel határos pillanat körüljárását!
Egyszer féktelen jókedvében
visszatapsolta a zászlót bontott esőcseppet.
Vallotta, a meggyökeresedett érzés
és a mély homlokránc között legrövidebb út
a mindent kimondás őszintesége.
Semmi olyasmit nem írt és mondott,
amitől odébb húzódtak volna az angyalok.
Erre, itt, mifelénk sokan tudták róla:
oly mély sebet égetett önnön testébe,
mint előtte csak nagyon kevesen.
A küszöb a csillagos ég;
az ajtó a hely szelleme.
Mondják
A szavak oly módon is egérutat nyerhetnek,
ha rést ütsz a mondat testén.
Vágj rést a szón,
lesz hol és hová betuszkolnod a mondatot!
Pardon helyett paradoxon.
Két elgondolás között több legrövidebb
út is lehetséges.
Miként az a lapszélen egykor rögzítve volt,
Vettél el egy keveset a lényegből,
hogy többje legyen a látszatnak.
Hozzáadtál egy csöppnyit a látszathoz
s általa többé vált a lényeg.
Jobb helyeken bizony hogy kapni szokták
a szimatot, s nem lopni.
Amit szabad a végtelennek, mondják,
nem áll jól a máról holnapra élőnek.
Öröm volt látni
Nemcsak a pénzt,
az életet is jól
tudtad hamisítani.
Fejfájásra kiképzett érzés.
Különböző élettechnikákat
tesztelő gondolat.
Öröm volt látni
az ötről a hatra jutáskor
az erejükön
felül teljesítő örömöket.
Könyv nélkül tudott versben
óramű pontosságú mondat.
Önmagunkból árt meg
leghamarabb a sok.
Hej, te vesztedbe
rohanó polgártárs!
Hej, te fejétől bűzlő hal!
Hej, te holdvilághajú éjtündér.
Évekkel később derült csak ki
Ha egy történetben több nélkülözhetetlen kerül
egymás mellé: ezt a mondatok egyikében feltétlenül jelezd!
Ha egy szóbeszédben a főhelyen szerepelteted az életből
ellesett gesztust, hibázol, ha nem csalogatod elő a háttérből
a fényeket. A véletlen és a törvény a műveletvégzés két
legfontosabb résztvevője. Süss fel, világnap! Virágvasárnap.
A csúcsmondat csupán feltételezés, szemben az oldalra
elágazó részletező megjegyzésekkel. Vigyázz, nehogy
elkerüljék figyelmedet a külső és belső akadályok!
Kimerítette a több napos út az álomszállítmány őrzőit.
A tisztázatlanról évekkel később derült csak ki:
a kudarc újabb kudarcot takart el az egykori szembesítéskor.
Vérhez vért adj, lélegzethez lélegzetet!
Ha megdézsmálod a kimondhatatlant, ezt a szavak
igénybevétele nélkül kell tenned! Ha érintetlenül
hagytad a félmegoldást: következhet a probléma
átvonszolása a sötétség arénájából a világosság színpadára.
Most is hasonló történik. Az öröklét beavatkozása
a látszatot juttatta előnyhöz, míg a pillanat közbelépése
példaként szolgált a lényeg esztétikus tálalására.
Forgatókönyv
Benne van az igazság valósággal érintkezése,
és benne vannak az egymás mellett
köszönés nélkül elmenő szomszédok.
Benne van a szél óránkénti sebessége,
de nincs benne a logikai játékok fejlesztő hatása.
Benne vannak a kerekeken odébb tolt árnyak,
de nincs benne az alagút végét jelző világos fényfolt.
Benne van az első csók,
és benne van az első hűtlenség bűntudata.
Benne van az eltávozó kapuzárása,
és benne van a visszavárók döbbent gyásza.
Benne van a forma mozgástere,
de hiányzik belőle a tartalom hitelesítő pecsétje.
Benne van az írásba foglalt szerződés,
de hiányzik belőle a jogok jussa.
Benne van a tény ténnyel ütköztetése,
és benne van a parttalan önáltatás.
Benne van egy virtuális világkép cefreszaga,
de nincs benne a frissen mosott ruha illata.
Benne van a pénz megkopott értéke,
és benne van az ingyen munkák halványuló emléke.
Benne van a következményekre fittyet hányó önpusztítás,
de nincs benne a holnappal kezet fogás reménye.
Benne van a gyászjelentés,
de nincsenek benne az eltelt évek házkutatásai.
Benne van a vakondtúrásos lét sötétsége,
és benne van a bádogdobozba zárt holdvilág.
Benne van a színe és a visszája,
de nincs benne a holnap este forgatókönyve.
Üzengetés
Emlékezés József Attilára
Visszaüzent az égbolt a tájnak:
A bábok között elaludt egy hangya.
Visszaüzent a levél a fának:
Csak ami nincs, annak van bokra.
Visszaüzent a levegő a lélegzetnek:
A működésben van a nyugalom.
Visszaüzent a tavasz a télnek:
Országos volt a pusztulásban.
Visszaüzent a kézfej a kopogásnak:
Már nem fog kézen mit megfogok.
Visszaüzent a szó a szájnak:
Tejfoggal kőbe mért haraptál.
Visszaüzent az álom az ébrenlétnek:
Kristály szeretne lenni a patkány is.
Visszaüzent a töltőtoll a versnek:
A mindenséggel mérd magad!
Visszaüzent a válasz a kérdésnek:
Mért siettél, ha elmaradtál?
Visszaüzent a remény a kétségbeesésnek:
Kit anya szült, az mind csalódik végül.
Visszaüzent a koporsószög a bölcsőnek:
Születtem, elvegyültem és kiváltam.
Visszaüzent a csont a húsnak:
E föld befogad, mint a persely.
Visszaüzent a végtelen a pontnak:
Egy pillanat s kész az idő egésze.
Üzent az elhagyatott a társ nélkül maradóknak:
A semmiből vissza ne rántsatok.
Az alkalmas hely
Föld fölött égbolt,
égbolt alatt föld.
Kettős könyvelés a táj.
Ő már régóta mások
életét éli felemás
megelégedettséggel.
Egy ajtónyitással
két perc toppant be egyszerre.
Ezek eltérő életszakaszok,
magyarázta a beavatott.
Terített asztalhoz invitálás,
jó étvágyat kívánás.
Kijegyzetelt múlt az itt és a most.
Oda lenne jó visszatalálni,
ahol egykor útra kelt a kezdet
a befejezhetetlen vég felé.
A rohanó élet szele
Hibáztál, ha nem ott
kezdődik el a mondat,
ahol előzőleg levetkőzte
rossz beidegződését a csönd.
Miután a kocka el lett vetve,
miután nem borult fel a Göncölszekér;
következhetett a mondat első szava,
az első szó első betűje.
Évekkel később a világosság
is felfedezte magának
az alkalmas helyet;
ahol korábban semmi nem korlátozta
a sötétség kibontakozását.
Ott semmiképp ne vehessen
éles fordulatot a mondat,
ahol a mindent ráhagyás gyengeségét
meglegyinti a rohanó élet szele.
Eljött az ideje
Jó ügyet rossz gondolat
mikor szolgált?
Rossz gondolat
jó ügyet mikor támogatott?
Eljött az ideje, hogy megmutasd;
kivé nem válhatsz soha.
Eljött az ideje, hogy magyarázatát add,
mire nem képes az okos gondolat,
és mire a tárgyilagosság
iskoláját kijárt érzés.
Merész képzeletű célszemély.
Alighanem megint
rosszban sántikál
a hidegre fordult idő.
Redundáns, mutatott
a papírlapra írt szóra a dudás.
A villám az égbolt fogpiszkálója.
Bárki lehetett volna a kép kitalálója.
Ma többek között a kezdet
ragadta magához a kezdeményezést.
Bárki emberfia
A remény előleget ad,
a megvalósítás
utólag nyújtja be a számlát.
Ahol egymásra vár
a szó és a tett;
ott a vergődés és a küszködés
egymást múlja felül.
Van, aki gyógyít,
te sebeket tépsz fel.
Mindössze néhány évnyi
életközegben eltöltött
aktivitás szükséges hozzá,
hogy bárki emberfia
kiszörnyülködje magát.
Mentőövet az égboltnak,
kiabálta valaki mögötted.
Az ébrenlét minimuma
Anyám, korábban ezekről
az öngyilkos pillanatokról nem volt szó!
Az öröm ne méricskéljen!
Fájdalom kettős szereposztásban.
A látható a látás Atyaúristene.
Aki az öröklétnek
akárcsak egyszer is ajtót nyitott:
haszonélvezője az állatot
életben tartó ösztönösségnek.
A rosszal rosszabbat tevés
az ébrenlét minimuma.
Mondd, anyám, hogy van az:
egyre többen vannak,
akik az eladott órák
árából vett időt
felelőtlenül herdálhatják.
Anyám, miként lehetséges az:
egyre többen vannak,
akik álmaik ellenértékéből
visszavásárolják gyerekkorukat.
Anyám, miként van az;
eszem idegenkedik a kötött formáktól,
miközben életem örökös
beosztás és szorzás,
összeadás és tempós kivonatolás.
A körkérdés vége
Mit látsz?
A külvilág erőszakos
rátelepedését a belvilágra.
Ijedtedben
húsba és vérbe
mártottad a szavakat.
Vizesárok.
Házasságból
drága áron
kiváltott zálog.
Bukj le a mélybe,
ahová a fájdalomragadozót
napi munkája köti.

Fülszöveg
1939-ben születtem Hódmezővásárhelyen. Tanári diplomám (földrajz-rajz) megszerzése Szeged nevéhez fűződik. 1961-ben kerültem Kisújszállásra. E városban éltem át azokat az élményeket, amiket a tanítás, a rajzszakfelügyelői tevékenység ellátása engedett be életembe. E városban szembesültem napról napra, évről évre, belső világom színesedésével, a külvilág kavarodásos, örvénylős változásaival. Számomra az irodalom és a képzőművészet sűrűsödési pont. Súrolja egymást a fény és az árnyék, a jó és a rossz. Az irodalom számomra szűrő. Garantálja a patinás igazságok és értékek fennmaradását. A művészet a pillanatnyi érdeknek hízelgés, a talmi, a felhígított érzés és gondolat csapdája. Az alkotómunkába fektetett idő és energia ismertetett össze azzal a világgal, amelyik nemcsak patáliát tud csapni, hanem közel engedett a derű és a nyugalom terített asztalához.
A te fél életedből,
és az én töredék életemből
talán kitelik
egy minden időkben
elfogadható mondat.
A szónak nem célja,
de alkalmassá tehető rá,
hogy felitasd vele
a halhatatlanság testnedvét.
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