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Enyéim közt 

Álmonogram 

Nem kell, hogy elfelejtsd, 

sem az, hogy emlékezz r{! 

Nem kell, hogy tov{bb vidd, 

se az, hogy hozd vissza! 

Míg sikeres a fekete-fehér, 

nem kell, hogy színes legyen. 

Nem kell, hogy teli legyen, 

az se baj, ha üres marad. 

Nem kell, hogy híres legyen, 

csak mindenki róla beszéljen! 

Vesszőfut{s ut{n fix pont. 

Sov{ny vadhús, kövér ponty. 

Szövegvil{g 

Az, aki évekig rejtegette {lm{t, 

tal{n majd egyszer, a napok 

élén haladva, szót ejt mag{ról. 

A szeretet a lélek sorvezetője. 

A r{érős kezdet és a sietős 

vég is beszédet mondott 

a jövő alapkőletételekor. 

Anyafelhő, tiszt{ba tett tél. 

Vérbő nyelv, kisz{radt patak. 

Végsőkig feszített szívhúr. 

Megtal{ltad a szövegvil{g alj{n 

a teljes felfordul{s rövid kivonat{t? 

Vörös folt 

Hajnalig bajlódt{l a két nappal 

későbbre halasztott vers megír{s{val. 

Csak a karzaton ülő emlékeket 

akartad viszontl{tni, a múltat semmiképp. 

Szó se róla, a gyűjtögető életmódot 

folytató folyó a tenger régi hódolója. 

Mondd, mindent kiv{jt{l magadból 

ami nem élő emberbe való? 



Itt ez a vörös folt, életed összes 

ütközéséből egyetlen nyom maradt. 

A vil{gra jöveteledkor r{d ütött 

alapstigm{t m{r a bőröd alatt viseled. 

Én, alulírott 

Én, alulírott, csak hobbiból hallucin{lok. 

Olykor megértő pillant{sokat vetek 

a holdfelszínre, szívem csücskére. 

L{tom a közeli domboldal bord{it. 

Én, alulírott, kérem nevem elhallgat{s{t. 

Visszakézből csak egyszer. Mellbimbóriadó. 

Adott volt az alkalom: csakis szemtől szembe. 

Utolj{ra négyesben, éjjel és szél{rnyékban. 

Teszi, mert teheti: csak színleli az alv{st 

a lelkiismeret. Én alulírott, még a mai 

napon, mosod{t nyittatok az esővel, 

kötelezem a telet a jégszekrény üzemeltetésére. 

Én, alulírott, ígérem, z{ros hat{ridőn 

belül, felkutatom a végtelen z{rókövét. 

Tudatom a tisztelt olvasóval, sikerült 

r{nevelnem a nyelvet a rendszeres napi munk{ra. 

Örvendj! 

A Kunok I. Vil{gtal{lkozój{ra 

Nem t{voli parancsra törtél az élre. 

Szerencse fi{v{ tetted a balsorsot. 

Szíved javakat termelt a mögötted 

haladóknak s az előtted j{róknak. 

Élettelent élővé csak gondolat tehet, 

élőből holtat a kisz{radt hi{ny csin{lt. 

Alighogy a végtelent belehelyezted 

a par{nyiba, a harc értelmét meglelted. 

Nagyobb teret és szabad utat az értelemnek! 

Ha időd jav{t a gondolkod{s foglalja le, 

veled maradt és alakított az értékteremtés. 

Örvendj! Vendégül l{tta a múltat a jövő. 



Alapítók 

Eleink emlékére 

Úgy élték le életüket, 

miként a gyökerekkel 

földbe kapaszkodó f{k. 

Lónyerítés, kész a kerítés. 

Marad{suk maradandó. 

Szívüket és eszüket 

ir{nytűként haszn{lt{k: 

s leltek ígéretes haz{t. 

Nevüket és kun arcukat 

könyvek és szobrok őrzik. 

Jelenbe a múltat ők torkolhatt{k: 

pusztaszelídítő honalapítók. 

A szó megszólaltatója 

Dr. Szathm{ri Istv{nnak 

Virradatra kikaparta 

maga alól az eget. 

Befordult a célegyenesbe 

az öröklét hosszút{vfutója. 

A tud{s csodaszer: 

Segíti az életform{k túlélését. 

Tiszt{ra törölt tükör 

a múlttól visszakapott jövő. 

A szó megszólaltatója 

maga mellé engedte a csöndet. 

A hittől v{lik naggy{ 

és maradandóv{ a kicsi. 

Hal{lkapu 

Györfi S{ndornak 

Miközben beszélgettetek, 

ölelte, simogatta a puszt{t a szél. 

Tüzet rakott a gondoskodó szeretet: 

ne f{zzon se felnőtt, se gyerek! 

Útt{ szélesedtek a keskeny mezsgyék. 

Hasznos helyv{ltoztat{sban élte ki 

mag{t az, akit nagy tettekre sarkallt hite. 

Ah{ny emlék, annyi fényforr{s. 



Azóta se tiszt{bban: Virtus és triumvir{tus: 

Ember és ló és fegyver egym{sra tal{lt. 

Mindenki tudta, a hal{lkapun túljutva 

érhető csak el az {lommal hat{ros élet. 

Felívelés 

Balogh J{nos akadémikus emlékére 

Szedegeti a f{król a szél a leveleket. 

Összegereblyézett emlékek a múlt. 

Kinyitotta, mi öröktől fogva csukva volt. 

Becsukta, mi öröktől fogva t{rva, nyitva. 

Kezdte a m{kszemnyinél, a folytat{sban 

a végtelenbe tartó egyenes volt a segítője. 

Hangok, képek, mozg{s és idő: 

egy szívben egyesült, elsz{nt akaratban. 

A földről minden titkot megtudott az égiektől. 

Felívelés a mélyből, alatta a legmagasabb csúcs. 

Egyszer se mondta: a döntés joga a tengeré, 

hallgass fűsz{l, reszkess pókfon{l, fuss sz{raz kóró! 

A róna l{mp{sai 

Dr. Tóth Albertnak 

Aki nemcsak életet, szívet is kapott: 

annak könnyű szeretni a szépet. 

L{sd, a róna l{mp{sait, a vir{gokat, 

a tél elmúlta ut{n, kigyújtotta a tavasz! 

Aki nemcsak bölcsőt, de tud{sv{gyat 

is kapott, a tengersík puszta földolt{ra előtt 

sz{lkamentes szavakkal szól a múlt múltj{ról. 

A tűzből sohasem a füstöt mentette ki elsőnek. 

Aki hideget és meleget is egyar{nt kapott: 

hite ostya a közjó úrvacsora oszt{s{n. 

Ez is az ember. Pillanatból kitüremkedő 

öröklét. Az egyedüli Isten a többség. 

Gr{dics 

Nem a gondolat hib{zott, 

az érzés volt pontatlan. 

Az igazs{g perccel se később, 

a tévedés jött kor{n. 



Ami itt hi{ny, m{shol fölösleg. 

Ami itt elsuttogott történet, 

m{shol utca- és munkazaj. 

Burokba z{rt végtelen. 

Itt {ld{s, m{shol Isten verése. 

Programon kívüli vért izzad{s. 

Itt a feljebb jut{shoz a gr{dicsot, 

ma sem a törvény {csolja. 

Kérette mag{t a szó 

Mindenféle csecsebecsék. 

Adjon az isten szép jó estét! 

Bog{rszívben elektromos szikra, 

lej{rt szavatoss{gú halikra. 

Mindenféle szerkezetek, 

vezetékek, ajtó- és ablaktokok. 

Hal{lpart, felnyitott életzsilip 

babban, borsószemben zsizsik. 

Minden ir{nyból lövedékek, 

fénycsokor holdvil{gból. 

Grafitkarika, zsírszalonna, 

vonuljunk {t a szalonba. 

Arculat 

Te m{sként volt{l szeretve, 

mint az, aki nem titkolta önzését. 

Érzéseid üzenetét az igazs{g 

tolm{csolta és adta tov{bb. 

Te m{sként volt{l eleresztve 

mint a köldökében gyönyörködő. 

Te a jó tan{cs{t kikérve 

hallgattad meg a rosszat. 

A régi helyett új arculatra 

se télen, se ny{ron nem v{gyt{l. 

A hit és a buborékos remény: 

lecsillapítja a h{borgó lelket. 

Nem lett teli 

A tűz elalszik, a ló horkant. 

Csendes eső, zajos kikötő. 

Múltra hagyatkozó emlék, 

emlékekre hivatkozó múlt. 



Nicsak! Közelebb hajolt 

az égbolt a földhöz. 

Magadra z{rtad magadat, 

j{ratod az agyadat. 

Ismerve a mai {llapotokat: 

a jövő sem ússza meg sz{razon! 

Ami teli volt, üres lett, 

ami üres volt, nem lett teli. 

A jövő statikusa 

Nyughass m{r, te kölyök! 

A tenger a part felé köpött. 

Alig haszn{ltan is rozoga, 

kőbe vésett mendemonda. 

Nem gondol a maga mögött 

hagyott útra a jövő statikusa. 

Áthelyezte a jót a rosszba 

a nyomott hangulat akusztikusa. 

Senki sem az m{r, aki volt. 

Nem az, akinek mondja mag{t. 

Te sem a megígértet kaptad, 

én sem a jogosan j{randót adtam. 

Terjeszkedés 

Mindenféle {gak, terebélyes csal{df{k. 

Mindenfelé alig lakott sorsszigetek. 

Az egykétől a tömegben sodródóig, 

vissza az egy kaptaf{s szeretetig. 

Nedvdús és kisz{radt hitek, elméletek. 

Mindenfelé magasba kapaszkodó rekordok. 

Ór{val és méterrúddal mért teljesítmények, 

futóhomokba írt, vil{graszóló eredmények. 

A lélek, mindent eldöntő hadműveleti terület. 

A test, utóvédharcok sorozata, éleslövészet. 

Kit{rulkoz{s otthon és a közjó védőernyője alatt. 

Behúzód{s a mag{nyba, a szűksz{jú csöndbe. 

Arról kellett volna írnod 

Ott ne, ahol a tél keze 

Szibéria felé hajlik! 

A magunkéban a neked 

j{rónak is helye van. 



Ott ne, ahol a lélegzet 

és a füst, azonos helyen parkol! 

Ott ne, ahol külön malomban 

őröl a kapott díj és a teremtett érték! 

Benned veszítettelek el, 

s magamban tal{ltam r{d. 

Arról kellett volna írnod, 

mit kínok közt kellett kibírnod! 

Egyemberes életidő 

A mondat a helyén van. 

Nem így a mor{lis {rukészlet, 

nem így a mozdulatlans{g ir{nytűje, 

nem így a betegség vaktérképe. 

A kih{tr{l{s középpontj{ban 

m{tól fogva ismét a kezdet {ll. 

Mag{ra mag{tól tal{lt r{ a cég. 

Pozíciój{ban megerősített vég, 

Maradj veszteg, ennyi kell 

a megszok{sból kiemelkedéshez! 

Tiszti rangj{tól megfosztott hópehely. 

Vakító villan{s, egyemberes életidő. 

Csak az ne lett volna 

Nemakar{sról lev{lasztott nyögés. 

Sok ezernyi kicsiből összerakott nagy. 

Motyogva maga elé: A biztos hal{ltól 

ötleteket mentett meg a bukósisak. 

A sorok között estig se ülepedett le 

a maga baj{val elfoglalt köd. 

Nézd, az őrizetlenül hagyott mondatot 

új jelentéssel töltötte meg az éj sötétje! 

Enyéim közé tartozónak vélt holdfény. 

Csak az ne lett volna, az a keresztbetevés! 

Az is repedt, amit nem tal{lt el az ütés. 

Az sem hasadt, amire lesújtott a végzet. 

Ez egy ilyen vil{g 

Ha nem tudsz elvenni belőle, 

egy morzs{nyival se szaporítsd! 

Fa tetején fűrészporfészek. 

Az összest mag{nak akarja a részlet. 



Koldusbotra juttatott mese. 

Kezed-l{bad összekötve. 

Fiam, ha ismerős f{jdalom közeleg: 

köszönj előre, én is így teszek. 

Értesd meg a végessel, miből 

és miért van többje a végtelennek! 

Nyugtasd meg a hangfalból 

kitépett csöndet: ez egy ilyen vil{g. 

Kattog{s 

A felszínéből semennyit se, 

a legalsó rétegből tengernyit. 

Miut{n a csend elcsendesedett, 

mag{ra tal{lt a l{rma. 

Hi{nyérzetből kinőtt akar{s, 

kincsnél értékesebb hajtincs. 

Befolyt összeg az eső, 

pórul j{rt a hetvenkedő. 

Kőzúz{s, faaprít{s, 

elasztikus pillanat. 

Énségemről szól a szó. 

épphogy csak hallható. 

Estébe nyúló szóköz 

Lélek fölé magasodó test, 

testben ringatózó lélek. 

Bel{t{s és gyatra vérell{t{s, 

tiltott helyen csod{ra v{r{s. 

Jó helyre került rossz, 

rosszat megnyomorító jó. 

Elnyomott {sít{s és nép, 

kigömbölyödött hasú emlék. 

Kimaradt az élet életedből, 

bar{taid szerint tévedésből. 

Csatlakozott a hal{l a hal{lhoz: 

a sohasem volt a m{hoz. 

Egész lett a félreértésből 

Semmi bajom az esővel, 

ha elvert, megérdemeltem. 

Megtisztelő volt tisztelni. 

Sz{lka al{ poklokra. 



Egy-egy mondat helyi 

értékét sohasem géppel: 

mindenkor fejben sz{moltam ki. 

Sz{lla al{ pokrócra. 

Egész lett a félreértésből. 

A sz{zl{bú, sietősen fölfelé, 

míg a kamatl{b, némi 

noszogat{sra, lefelé araszol. 

Aki nem érzi teljesnek a m{t 

Horv{th György nagykun kapit{nynak 

Ha t{voli t{jakat és utakat lovon ülve 

j{rsz, sok sz{z évvel ezelőtti érzések 

kelnek életre benned, s r{zz{k le magukról 

a feledés ezüstösen csillogó por{t. 

Ahhoz, hogy létrejöjjön a p{rbeszéd 

a múlt és a m{t form{ló pillanat között, 

elegendő, ha a megfeszített íj kirepíti 

mag{ból az ősi harci eszközt, a nyílvesszőt. 

Aki nem érzi teljesnek a m{t, annak semmi 

m{st nem kell tennie: hajoljon közel a múlt 

értékeihez, a sorsokat tartalommal megtöltő 

életfeltételekhez! 

Hangokat hallok. 

Gyere, megmutatom azokat a helyeket, 

ahol csipkerózsika {lmukat alussz{k azok 

az életszagú emlékek, amiket sem idő, 

sem h{l{tlans{g nem morzsolhat soha szét. 

A hagyom{ny a nemzet szemefénye. 

Fakultatív éneklés 

Erre itt mifelénk 

az erdőből meneküléskor 

érte utol végzete a f{t. 

Erre itt mifelénk a régi szép 

érzelgős magyar nót{k 

csin{ltak kedvet 

a fakultatív énekléshez. 

Erre itt mifelénk döntetlenre {ll 

a különbség az üldöző 

és az üldözött között. 

Erre itt mifelénk 

ki-ki a maga módj{n tekint el 

a hamis beszédre kirótt büntetéstől. 



Ir{nyított érdeklődés 

Most pedig meg{llsz, 

s addig itt maradsz: 

míg ki nem fehéredik 

a tél fagymark{ban a csönd! 

Most pedig ígéretet teszel r{, 

új poszton j{tszatod 

form{ba lendült gondolatodat, 

s t{madóbb szellemű j{tékra 

buzdítod érzékeidet. 

Most pedig l{ss hozz{ 

nézeteid sim{bbra csiszol{s{hoz! 

Mondj le m{sok ut{nz{s{ról, 

s amennyire futja erődből, 

okulj az elkövetett hib{kból! 

R{esteledett a szóra a mondat. 

Szabad{ras érzékletesség 

Ha írsz, kötődésed 

felhőtlen legyen az anyaghoz! 

Ír{s közben figyelj arra is, 

mit lök ki mag{ból a pillanat, 

s mit vall saj{tj{nak a lemenő nap! 

Átbújt a szél a tű fok{n. 

Csak sejteni lehet az égbolt 

és a levelüket hullajtó f{k alapj{n: 

h{nyad{n {ll önmag{val a természet. 

Ami a test sz{m{ra többlet, 

az a lélek esetében értékes előleg. 

Mozog, de nem tartozik hozz{ élet. 

Mozdulatlan, de nincs köze a hal{lhoz. 

Erre itt mifelénk befuccsolt jó a rossz, 

z{tonyra futott hangok a csönd. 

Ha a messzi emlékek felől fúj a szél, 

ne is akard t{vol tartani a közbeszédtől 

a rossz ir{nyból megvil{gított jövőt! 

Szép jó estét! 

Szabad{ras érzékletesség. 



Jelentkezés 

Itt vagyok enyéim s{tra alatt, 

életap{nk t{rsas{g{ban. 

Itt vagyok a Múltat V{rók H{z{ban, 

jegyzetelem az elhangzottakat. 

A jó költő nemcsak addig 

nyújtózkodik, ameddig 

a fogalmak takarója ér. 

A tisztesség kocsm{ja 

v{rja a kor{n kelőket, 

szívesen fogadja a későn fekvőket. 

Ok ut{n okozat, 

idd meg a borodat! 

A vil{goss{g kiklopfolt éjszakai sötétség. 

A dolog nem attól érdekes, 

mert réteges. 

Mindent nekem köszönhetsz fiam. 

Azt is, hogy sikerült 

az öröklét bizalm{ba férkőznöm? 

Elsősorban és legink{bb igen. 

Az emlékezés ing{ja 

Ő a j{tszma elején se mondott m{st, 

mint amit a j{tszma végén m{stól hallott. 

Ő pontosan tudta, hol kell meghúzni 

a hat{rvonalat, a különbözés és a különb között. 

Tapasztalatból ismerte, mikor mutatja 

a szebbik, és mikor a csúny{bb arc{t az élet. 

Ő kifigyelte, mikor leng ki annyira 

az emlékezés ing{ja, hogy a legt{volabbi 

emlék sem marad érintetlenül. 

Ő a j{tszma végén se mondott m{st, 

mint amit a j{tszma elején m{soktól hallott. 

Veszélyes a lélek rutinból emlegetése. 

Előbb gondolkozz, ne hamarkodd el 

a kív{ncsis{g karanténba z{r{s{t! 

Puhatold ki az {rral szemben úsz{s 

lehetséges előnyeit és összes h{tr{ny{t! 

Ami idegen volt a múlt természetétől, 

nagy valószínűséggel a jelenre sem {ld{s. 

Felismerhetetlenné torzult, kiközösített szavak. 



Ő mindenki m{sn{l jobban 

ismerte a metafor{k gyengéit. 

Tudott a fejlesztésre előjegyzett jelekről. 

Őt igazolta az idő. Kiborította a t{jat 

a hónapok óta kegyetlenkedő asz{ly. 

B{tor kiemelések 

Hezit{ló természet: 

Én most tüske vagyok, 

vagy csup{n fa{g? 

J{rt{l-e m{r ott, ahol 

rendeletben szab{lyozt{k 

az erdőtüzek mozg{s{t? 

B{tor kiemelések egy minap 

előkerült jegyzettömbből: 

Valós{gmeleg{gy. 

Simogat{ssal tempósabb 

mozg{sra r{szedett szeretet. 

A naplementén kívül ki köpött 

még véreset? 

A hatalomból kilépő 

rajta kívül {lló okokat mozgat? 

A hatalomba belépő 

külső segítséggel 

l{thatatlan sz{lakat mozgat? 

J{rt{l-e m{r ott, ahol 

ellopt{k a bolha fölül a h{ztetőt? 

Sírcsokornyakkendő 

Közülünk való 

Kanyargott erre, ir{nyt vett amarra: 

most épp zabl{t tett a törvény sz{j{ba. 

Beszélt így, beszélt amúgy, 

most épp le{ny{lmot öltöztet, vetkőztet. 

Form{zott agyagból, hasogatott f{t, 

faragott ki kőből kavicsasszonyt: 

most épp lélektani próbafúr{sba kezdett. 

Lapozott tempósan előre, majd 

sietve vissza, most épp a hitükkel 

hadil{bon {llók z{rójelentését lektor{lja. 

Gebeszkedett fölfelé, ereszkedett lefelé, 

ma akut közhelybetegségét gyógyíttatja. 

Köszöntött érkezőt, búcsúztatott elmenőt, 

most épp a múltat felbüfögő pillanatot 

fedte meg pontos és szigorú szavakkal. 

Tévedt el erdőben, csukott szemmel is 

tal{lt m{r ki a szavak labirintus{ból: 



most épp tan{cstalan: 

az utak közül melyik az önmaga felé vezető. 



Visszavonulót fújt a szél 

Z{róvonalas bozóttűz 

Kielégíthetetlen szóköz. 

Égbolt, hajléktalan pozitúr{ban. 

Szívközelség, bordapózna, 

esőcseppnyi végösszeg. 

L{t{ssal rivaliz{ló hall{s, 

futamgyőztes most vagy soha. 

Körbe kerített drótkerítés, 

z{róvonalas bozóttűz. 

Mag{ba roskadt telehold, 

ködtakaró alatt tr{gyakupac. 

Meglenni a legjobb jó. 

Hal{nték{t f{jlaló alkony. 

Többesélyes napfelkelte 

A természet megújhod{s{t az udvarias 

tél készségesen {tengedte a tavasznak. 

Így jobb. Többesélyes napfelkelte. 

A törvény és a véletlen együtt vigy{z a rendre. 

Ismerős szavak a súgólyuk felől: 

Hallgatott az érdek a lélek véleményére. 

Az önkioldós felvételen egym{s mellett 

feszít a jó sz{ndék és az aljas cselekedet. 

A rövid a hosszú felé kanyarodott el. 

Mire r{ébredt végességére 

a kedveszegett éjszaka: kivil{gosodott. 

A tieid közül csak egy valaki vallott ellened. 

Légyl{b 

Egyszavas vers, 

kétszikű kacsatoj{s, 

h{roml{bú szék, 

négylevelű lóhere. 

Napfolt h{t{n folt. 

Volt, ahogy volt. 

Zsugorodva lett nagyobb. 

Nézz r{, élő halott. 



Fény tompítva, hit elosztva, 

érték és sil{ny összevonva. 

Grammatikai módosít{s, 

nyugalom helyett mozgósít{s. 

Radar 

Amikor a jó hozta szóba az igazs{got, 

minden ir{nyból fényt kaptak a dolgok. 

Amikor a téma boncol{s{t a rossz vette {t, 

elhallgatott a sejtés bőrébe bújt lényeg. 

Ahogyan kéz kezet eddig még nem mosott. 

Ahogyan az emlékezet hollója kiénekelte 

a múlt csőréből a borzalmas történések sajtj{t. 

Ahogyan a remény viszonyul a vesztes hithez. 

Mindenféle szurokba m{rtott dísztollak. 

Mindenféle torzul{sok és eldeform{lód{sok. 

Szüntelenül teszi dolg{t a hangzavar radarja: 

Nem hallod, csak sejted, mit suttog szíved. 

Kérgesedés 

Sz{lk{nyira a gerend{tól, 

esőnyire a közeli vízeséstől. 

Évszaknyira az évkezdéstől, 

metafor{nyira a pénzverdétől. 

Átcsapott rombol{sba a tombol{s, 

emlékpestis, sorvad{sos percek. 

Ne {llj meg! Vérezve és verejtékezve. 

Hidd, még semmi sincs elveszve! 

Mélységhez vonzódó égbolt, 

tengerről lesújtón vélekedő magass{g. 

Sziv{rog és csöpög az olvadhatatlan, 

lobog és füstöl az éghetetlen. 

Az utolsó j{rat 

Miut{n kiismerted a csönd 

munkamódszerét, csatlakozz 

a jövő felé tartó évekhez! 

A felkészülés kiegészülés. 

Belül t{gasabb, mondta 

az {lmok gondj{t-baj{t 

mag{ra v{llaló nevelőnő. 

R{tarti, erőszakos {lom. 



Ne nézd, csin{ld! A veled 

történteknek a versben a helye. 

A ma igazs{ga, {porodott 

levegőjű, intellektu{lis tisztaszoba. 

Kinyomott időtubus 

Kinyomott időtubus, 

visszavont ígéret. 

V{llalta az odakint 

a benti lét rendbetételét. 

Sisak és siserahad. 

Jó képet v{gott falhoz. 

Telített kevesbülés, 

súlytalan sokasod{s. 

Északi-sark délidőben, 

déli-félteke fagyos szélben. 

Amit lelkedtől vettél el, 

sz{nja-b{nja tested. 

Senki semmije 

Melléksz{l mai magunkról, 

megyünk el hazulról. 

F{jó, nem v{rt üzenet: 

kifosztott{k az üzletet. 

Tapad. Spiccvasakarat. 

Történetesen ez is eladó. 

Télnyakbavaló. 

Kovakő és sz{raz tapló. 

Ne érj hozz{, lökd meg! 

Ne mondjam többet! 

Durva hangnem ut{n, 

lelkesen kimondott igen. 

Ölelkező évek 

A negyvenéves Vass Tibornak 

Vedd el a semmi felét, 

s vond be égboltfénnyel. 

Maradj meg annak, 

aki a kezdetek óta vagy. 

A vihetőt vigye a gondolat, 

teljesítse ki az érzés. 



Tudja meg kicsi és nagy: 

keresztszemesnek {ll a vil{g. 

Ismerős ír{s, titkolt beszéd, 

egym{ssal ölelkező évek. 

Véső nem kell, elegendő 

az emlékezetbe vésés. 

Ismeretlen tartom{nyok 

V{rszegi Tibornak 

Még meg sem érkezett, 

m{ris csomagol a jövő. 

M{r a mondat első felében 

pont került a vers végére. 

Felfoghatatlan gondolat. 

Szemre is tetszetős érzés. 

Egészséges életf{ban 

egym{st felfaló férgek. 

Az élet csak egy a sz{mtalan 

földi és égi tartom{nyok közül. 

A nemlét nagylelkű befogadó: 

így rendelkezett a Mindenható. 

Amíg-e sorokat írtad 

Örökké hezit{ló kérdezőbiztos. 

Egy ny{ri estén v{rakoz{s közben, 

esélyt adt{l a lehetetlennek. 

Kutya nélkül maradt kutyah{z. 

Sértődős szél, j{mbor eső, 

hegynek titul{lt domb. 

Versfényforr{s. Rövidre 

égett a körmondat l{mpabele. 

Folytasd, mondta a kezdet a végnek. 

Fejezd be, kérte a vég a kezdetet. 

Amíg-e sorokat írtad, növelte 

előnyét az éjszaka a nappallal szemben. 

Szakadt kötél 

Szód{süvegh{z/hat{s. 

L{sd is, amit nézel! 

Vesztébe rohanó szél, 

zúzmaraszőrét hullajtó tél. 



Acélrúd és szakadt kötél. 

Magad elől hov{ szöknél? 

Ez észbontó, őrület, 

lélegzet/szűkület. 

Megnevettessem a sír{st? 

Megríkassam a nevetést? 

Nézzétek! Fekete levest 

lefetyel a remény. 

Ma por és hamu 

Toll- és trónfoszt{s. 

Haza/h{zfalat t{masztó aty{mfia. 

Élénk színekkel ecsetelt {lom, 

kövér betű, hét szűk szoknya. 

Felhők ut{n koslató szél. 

Nem osztható csak szorozható. 

Ismerni véled a jövő múltj{t, 

pormacsk{k közt kölyökkutya. 

Fénytől elz{rt fölöttes-én. 

Minim{lisra lapított maxim{lis. 

Egykor folyó, ma gyilkos tó. 

Egykor vil{gégés, ma por és hamu. 

Par{zs hangulat 

A szél az őszi erdő post{sa, 

hozza, viszi a leveleket. 

Helyzetébe beletörődve 

nyugodott le a nap. 

F{jdalomszelídítő, 

gondoskodó anyai jós{g. 

Az önmag{t megsokszorozó 

szétosztogatta sors{t. 

Kiv{lt kenyérsütés előtt, 

par{zs hangulat 

alakult ki a kemencében: 

mesélte nevetve a mama. 

Vil{gos van 

Elfogyott a levegő, 

víz, néh{ny korty. 

Sötét van, 

az orrodig se l{tsz. 



Reménykedsz. 

Lesz friss levegőd, 

s elegendő vized. 

Hét{gról süt majd a nap. 

Van m{r levegőd, 

vized is bőven. 

Vil{gos van: 

kívül a gy{rkapun. 

Mamaszív 

Mozog, de nem tartozik hozz{ élet. 

Mozdulatlan, de nincs köze a hal{lhoz. 

Belülről jön, de kívül csap zajt. 

Növekszik, de m{r nem lesz több. 

Egyik nap sem illett az alkalomhoz. 

Indiszpon{lt hit, összetört remény. 

Lehetőséglepel alatt meddőh{nyó. 

Nyereségben kiteljesedett veszteség. 

Mindenféle sarkok és szögletek. 

Ünnep ez a nap, végre megjöttetek. 

Héttel beszorzott mamaszív: ezer 

meg egy érzés pezseg az emlékezetben. 

Metszet 

Pénzért vett l{tom{s, 

elmaradt fölt{mad{s. 

Székrekedés és tolószék. 

Marj{k egym{st Tóték. 

Vesztükbe rohanó évek, 

szívemből szólt az érsek. 

Vizes {rok, sz{raz fa. 

pipacsvörös az ég alja. 

Szava szent, mérvadó, 

önkéntes véradó. 

Vészcsengő 

A sötétség is felfedezte 

mag{nak azt a helyet, 

ahol vir{gkor{t élte a fény. 

Szemmel/tart{sdíj. 



Még hogy a kezdet, 

a vég sem végleges! 

Az igazs{g a gyenge 

l{bakon {llók egyike. 

Fedetlen testű pillanat, 

valós{gvészcsengő. 

Míg jól vagy, nem nézi ki 

testedből a hal{l az életet. 

Tékozló gyermek 

Mire kényelmesen 

elhelyezkedett a múlt a m{ban, 

addigra az igazs{g is szabadd{ tette 

mag{t a nyitott értelmű sz{m{ra. 

Mire mind a négy 

évszak beletanult szerepébe, 

addigra az újszülött is 

belopta mag{t a szívbe. 

Mire megtal{lta a nap 

az alkony kij{rat{t, addigra 

a tenger is mag{hoz ölelhette 

tékozló gyermekét, a folyót. 

Egynél nem többször 

Nem többet, csak amennyi egy 

tisztességes erőlködésbe belefér! 

Annyit, amennyit az egyik test 

{tenged mag{ból egy m{sik testnek. 

Hidd csak, a felényire megkurtított 

végtelen pont beleillik sorsodba. 

Ha ott vagy, ahov{ a sorsod rendelt, 

a rossz a jón{l is kevesebbet hib{zik. 

Figyeld a holdat, az {rv{k szóvivőjét: 

h{nyszor kér szót és kap lehetőséget! 

Egynél nem többször, ha erős 

sz{lakkal kötődsz az Istenhez. 

Tektonikus mosoly 

Alighogy felkelt a nap, 

tüzet rakott a ny{r al{. 

A növekedésbe az alig 

semmi az időt is bevonta. 



A szavak ütőképessé tétele 

kereseti lehetőség. 

Lélektisztogat{s, szívőrség, 

bevetésre kész rohamosztag. 

Ez itt mi? Tengertől 

eltulajdonított mozdulat. 

És ez? Egy tektonikus 

mosoly törésvonala. 

Lenyomat 

Mindenki m{sn{l többet 

adott önmag{ból, 

és mégis ő szorult vigaszra. 

Ide-oda hordozgatott múlt. 

Ha erős sz{lakkal kötődsz 

azokhoz, akik közül való vagy, 

elmondhatod: sikeres volt 

a monumentalit{sra r{közelítésed. 

H{t nem édes! Tempósabb 

növekedésre buzdítja az eső 

a zsenge fűsz{lat. 

Tilosba tévedt apa{llat. 

Túrkeve, 2008. október 

Huncut vagy 

Rendben. Szerda ut{lni 

fogja a torkos csütörtököt. 

Hétfő teljes ell{t{s{ról 

kedd fog gondoskodni. 

Csokornyakkendős csecsemő. 

Utolj{ra a lemenő nap hagyta el 

az alkony süllyedő hajój{t. 

Feszes nadr{gban csinos szemfenék. 

Nem este és nem ny{ron, 

bog{r m{szik egy fűsz{lon. 

Nem délben és nem télen, 

elektromos forgószélben. 

Stopperóra 

Ezek itt milyen pénzek? 

Hozz{j{rul{s a költészet udvartart{s{hoz. 



Itt tegnap még székek és asztalok voltak, 

ma egerek és patk{nyok tany{ja. 

Ezek itt milyen bónuszok? 

Átv{lthatók vakhitre, rögeszmére. 

V{rj{k szabadul{sukat 

a képzetekben raboskodó igazs{gok 

Stopperóra, de mi célból? 

Tudd, a mögötted hagyott 

évek alatt mennyi idő 

fordítódott kötélhúz{sra. 

Elfogadott aj{nlat 

Amennyivel te hozz{j{rulsz 

az igazs{g vagyongyarapod{s{hoz, 

elintézem, lelkileg, te – 

ugyanannyival gyarapodj{l 

az igazs{gok {ltal. 

Berekfürdő, 2008. november, 

Megbékélés H{za 

Ugr{sra kész hangok 

Mindenféle szúró- és v{gó eszközök, 

kinőtt gyerekkor, 

rövidebbre fűrészelt sz{moszlop. 

Mindenféle patronok, 

gyékényből font kosarak, 

t{pszerek és adalékanyagok. 

Egyéni hangszerelésű csönd, 

ugr{sra kész hangok. 

Mindenféle hangszerek, rangjelzések, 

gyors terjeszkedés kifelé és befelé. 

Csak azokat az ismereteket 

fogadd el, melyek 

nem okoznak részleges, 

vagy teljes szeretet fogyatkoz{st! 

A vers első fele maga volt a rend. 

Baj lett belőle. 

Az utolsó mondat 

törvénykorm{nyosa 

rosszul v{lasztotta meg az ir{nyt. 

Mindenféle ir{nyzatok 

és kérdve kifejtő módszerek. 

Északról délnek tartó egyetértők, 

délről észak felé menetelő ellenkezők. 

Mohó nemlét bekebelező. 

Mindenféle visszaélések. 



Ha úgy hozza a szükség, 

még a temetők jós{g{val is. 

Csod{lkozók érkeztek 



minden ir{nyból: 



a folyó, mint vízi hulla. 

A börtönőr emlékkönyvéből 

Megv{ltott szabads{gsírhely 

Haszonélvezeti jog 

Én vagyok megint, 

fontos hírt hoztam. 

Lemondott haszonélvezeti 

jog{ról a telihold. 

Miut{n visszakapta 

mankój{t a pillanat, 

nagyobb sebességre kapcsolt. 

Az időből is pénzért futott ki. 

Tehetsége révén futott be. 

Ha ki lenne a kerék mind 

a négy kereke: az esti harangzúg{skor 

kevesebb borjú b{mulna az új kapura. 

Kígyósziszegés, 

galambturbékol{s. 

Kopony{ba fúródott szívszil{nk. 

Annak ellenére, hogy 

tenger közelében élte le életét, 

nem sok vizet zavart. 

Magyar{zat 

Ezek a mai felhők még 

tapasztalatlanok, fordult feléd. 

J{ratlanok a földek 

szakszerű el{ztat{s{ban. 

Fogalmuk sincs róla, 

mennyi a sok, mennyi az elég. 

Van, amikor ahogy csak 

bírj{k, nyomj{k a ped{lt: 

az ir{ny és a helyszín persze hib{s. 

Viszonyuk a szelekhez 

egyszer hopp, m{skor kopp. 

Hi{nyzik belőlük az előrel{t{s, 

nincs a vérükben a takarékoskod{s. 

A megcsappant ut{npótl{s 

előrevetített csőd. 

Annak ellenére, hogy semmi nem jutott 

az eszébe, folytatta az ír{st. 

Miért {llt meg, ha el sem indult? 



Rajtad is túltett 

Visszavonulót fújt a szél. 

V{gjunk bele, szólalt meg 

a legkor{bban észbekapó vill{m. 

A jéggel jött felhőszakad{s 

derékba törte 

a búzat{bla karrierjét. 

Előbb volt halott, mint élő. 

Ő még rajtad is túltett: 

nemcsak kígyót, bék{t is 

melengetett a keblén. 

Én vagyok megint. 

Két vers közt ingadozó mondat. 

Annak ellenére, hogy semmi nem 

jutott az eszébe, folytatta az ír{st. 

Sokféleképpen érzed magad jól! 

Az események forgatag{ban 

A hal{l, miut{n megtette 

kötelességét, nem nyújtotta a mark{t, 

nem hi{nyolta az elmaradt borravalót. 

Annak ellenére, hogy semmi nem 

jutott az eszébe, folytatta az ír{st. 

Miut{n a poét{ban felszívódott a sötétség, 

búcsút vett gyerekkor{tól. 

Álomtól {lom csent el {lmot. 

Minél t{volabb esik a gondolat 

a tud{stól, ann{l satny{bb, 

ann{l nyilv{nvalóbb élhetetlensége. 

Minél ink{bb elveszti t{jékozód{si 

képességét az érzés az események 

forgatag{ban, ann{l ink{bb 

ki van téve a kisz{rad{s veszélyének. 

Én vagyok megint. 

Mint a kenyértészta a teknőben, 

csak dagad, növekszik a bűntudat. 

Színlelt okkeresés 

Amikor rosszat tettem a szóval, 

a mondat is szenvedett tőle. 

Amikor sikerült feltartóztatnom a jövő 

ir{ny{ból beözönlő veszélyeket, 

a múlt csapd{j{ból t{rsaim r{ngattak ki. 

Vakon követés első l{t{sra: 

tetted, amit a haszonszerzés 

gyakorlati kivitelezője kigondolt. 

Gerinctöréssel végződött {thidaló megold{s. 



Ez itt az energiatakarékos teremtés 

kor{bbi módozat{tól eltérő megold{s. 

H{ny jóakaró jut egyetlen beteg szívre? 

H{ny törvényt kiismerő, alkalmazni tudó 

jut több tucatnyi balekra, gyanútlan bűnbakra. 

Annak ellenére, hogy semmi nem 

jutott az eszébe, folytatta az ír{st. 

Ne higgy neki, az okkeresés csak színlelés, 

valój{ban szökését legaliz{lja. 

Gyermekem 

A kis dr{ga, előre ivott 

a magzatvízből a sikeres 

megérkezés örömére. 

Szőkére festett haj, 

bő lére eresztett, 

böllérről szóló történet. 

Ott is, ahol nem kellett volna: 

{radt belőle a szerelemszag. 

Kiközösített naplemente. 

Iszonyatosan ferde: 

a szó ut{n a mondat is lemondott róla. 

Nyugodj meg, jó helyen vannak 

a bennem felejtett emlékek. 

Jeges orsz{gúton meleg helyzet. 

Forgószél minden egyes perc. 

Kistere, nagyterc. 

Annak ellenére, hogy semmi nem jutott 

az eszébe, folytatta az ír{st. 

Gyermekem, te nem művelted, 

csup{n mímelted a csod{t! 

Ne {llj le 

Csak a több alkalommal 

felhaszn{lható érzésekkel 

foglakozz! – mondta t{vozóban. 

Az egyszer haszn{latos 

gondolatoktól, amilyen gyorsan 

csak tudsz, szabadulj meg! 

Úgy hat a hitre a m{r 

birtokba vett érték, 

mint a jó bor a kedélyre. 

Annak ellenére, hogy semmi nem jutott 

az eszébe, folytatta az ír{st. 

Erejét fitogtató napsütés. 

Addig ne {llj le, míg össze 

nem szedegetted az élet 



sz{rnyaltat{s{hoz szükséges 

anyagi és szellemi értékeket! 

Én vagyok megint, 

gömbike ikertestvére. 

Pozitív v{daskod{s 

Még jav{ban fújdog{lt 

a tavaszi szél, amikor v{ratlanul 

kiemelkedett a ny{rból az ősz. 

Veszel el belőle, teszel hozz{. 

Vesznek el belőled, tesznek hozz{d. 

J{rt{l-e m{r ott, ahol annak j{r 

vastaps, aki befejezett 

életp{ly{kon köszörüli nyelvét? 

Kerüld azt a helyet, 

ahol még a megkönnyebbülés is zűrös! 

Az a törvény, amelyik földönfutóv{ 

tett ak{r egyetlen véletlent is: 

maga alatt v{gja a f{t. 

Égett a fiatal vulk{n pof{ja 

a korai magömlés miatt. 

Nincs messze az idő, amikor 

a szög és a gyufa is a fejétől bűzlik. 

Ha írsz 

Az éjszakai hóesés gondosan 

betakargatta a tr{gyakupacokat. 

Ha írsz, mindent tegyél meg érte, 

szavaid derűt és erőt sug{rozzanak! 

Dedik{ciós szöveg: 

Nagyobb sebességre kapcsoltam, 

és l{m, m{ris közelebb kerültél célodhoz. 

Kilóg a mondat takarója alól 

a fehér ló- és a fekete ördög l{ba. 

L{tod-e a megnyert csat{tól 

a vérét hullajtót? 

L{tod-e a fekete b{r{nytól 

az előítéletek csoportosul{s{t? 

L{tod-e a festett bölcsőtől 

a mélybe leeresztett koporsót? 

Azzal, hogy sikerhez juttattad 

a rosszat, elvetted a jó kenyerét. 

Annak ellenére, hogy semmi nem 

jutott az eszébe, folytatta az ír{st. 

Csupasz kézzel széthordott hat{rtalan. 



Értékvégződés 

Akkor is 

Napsz{lltakor komótosan 

sz{llingózni kezdett a hó. 

Lebontott {llv{nyzat a gyerekkor, 

ma se m{sként, mint egykor. 

Ez itt a kezdet és a vég 

közös nyomvonala. 

Kifüstölt tűzfészek, 

szögre akasztott évek. 

Nézd, valaha ez itt én voltam! 

Ez itt meg majd te leszel. 

Akkor is fogyasztja mag{t 

a sors, ha több lett, mint volt. 

Az {lomfejtő {lma 

Ezt szépen összehoztuk, 

súgott össze az öt érzékszerv. 

Álm{ban az {lomfejtő kést 

nyomott a fehér rózsa sz{j{ba. 

Azé kell, hogy legyen a jövő, 

akit erre múltja feljogosított. 

Ő pont annyit érzékelt a nézésből, 

mint egykor te a tiszt{nl{t{sból. 

Az oldal{gakat és a fölfelé 

gebeszkedőket is mind levagdostad. 

Miut{n túlnőtte lehetőségeit a sors, 

szabadd{ v{lt az út a pusztul{s előtt. 

Pipafüst 

Elérhető a hi{nytalan: add 

hozz{ magad az élethez! 

T{madó szellemű fanyalg{s, 

fakardért elcserélt csatab{rd. 

Valóban a jóslat tartotta 

tőled t{vol a balsorsot? 

Fenekestül felfordul{s, 

egyetlen {llati feljajdul{s. 



Könnyen emészthető m{mor. 

A mese a valós{g pipafüstje. 

M{r csak percek vannak h{tra 

az önmagadon meghatód{sból. 

Emlékszint 

Ne {llj meg, de ne is mozogj! 

Ne fogd meg, de ne is engedd el! 

Hangért cserébe vihar előtti csönd. 

Búcsúzkodik a szavaktól a beszéd. 

Fogd ki a kacag{s szekere elől 

a vergődés girhes lov{t! 

Kívül dübörgés, belül hallgatóz{s. 

Struktúr{t feszegető hókrist{ly. 

A köztudatba az érzés juttatta be, 

a gondolat csak assziszt{lt. 

Az igazs{g nem polihisztor: 

Egy dologhoz ért, de ahhoz nagyon. 

Kérdezted, mi az újs{g min{lunk. 

Nagyon jól tudod: csehül {llunk. 

Mindenki a m{sikra mutogat, huhog. 

Melegben összebújunk, miként a juhok. 

Az est fénypontja 

Ma m{r a módszernél 

fontosabb a beszédmód. 

Bebújt a szél a kéménybe, 

kibújt a szög a zs{kból. 

Ór{kig kerested a vétkest, 

kutattad magadban a hib{t. 

Penészfoltos holdfény 

kuty{kkal őrzött fatelep. 

Az est eredendő fénypontja 

az égbolt elvar{zsol{sa lett volna. 

A hal{lnak b{natpénz, 

az életnek végkielégítés j{r. 

Z{rt rendszer 

Az se vitte többre, aki gondosan 

vezette az élethez kapcsolódó kiad{sait. 

Az se boldogabb, aki a csillagok 

összesz{ml{l{s{t önmag{n kezdte. 



Volt, aki képzelete z{rt rendszerében 

legyekkel trakt{lta a varangyos bék{t. 

Volt, aki hi{nyolta a folyóból a vizet. 

Volt, aki hő{lló anyagot tett a tűzre. 

Volt, aki fényes nappal feltörte 

a lélekalapító hétvégi nyaralój{t. 

Volt, aki pomp{t és gazdags{got ígérve, 

koldusbotra jutottat édesgetett mag{hoz. 

Hintaszékben 

Csöppnyit a tavaszból, az igazs{gból 

annyit, amennyi a h{rom kív{ns{g 

egyikében kényelmesen elfér. 

Torn{dó a szívben. 

Öregszem. Dülledt szőlőszem. 

Pirospozsg{s képű alkony. 

Egykor sok volt belőle, 

visszaj{ró lélek jövője. 

Szakaszos öntisztul{s. 

Egybeesett a kezdettel a vég. 

Túl súlyos, tedd könnyűvé! 

Kettéharapott lélegzet a sz{j. 

Alföldi t{j 

Érlelésben a ny{r a legjobb. 

A tavasz gyengéd, édesded. 

Az ősz titkok kifecsegője, 

a tél zord, szigorú atya. 

Sokan vagyok, súgta 

füledbe, két maszkcsere közt. 

Az éjszak{tól kölcsönzött 

energi{t a felkeléshez a nap. 

Alföldi t{j, néma síkterep, 

föl-le h{nykolódó sorsok. 

Az útravaló elfogyott, s az út fele. 

Élni és halni nem lehet egyszerre. 

Teleholdlelkűek 

A 75 éves Füleki G{bornak 

Nyikorgó talicskakerék 

a végtelent befogadó égbolt. 



Ünnep van. Mosdatj{k 

az esőfelhők a kuns{gi t{jat. 

Merengve nézed a f{król 

leszédült s{padt leveleket. 

Sokak önzetlen szolg{ja 

volt eszed és szíved. 

Értelmet éltető végtelen, 

végtelent felmutató értelem. 

Festetted a teleholdlelkűek 

sors- és életvonal{t. 

Kagylózúg{s 

Miut{n megtanítottad szólni a szót, 

al{rendelted az életérdeknek. 

Pösze {lmoddal ór{kon {t 

gyakoroltattad a kesztyűbe dud{l{st. 

A különös és a szokatlan közt 

piros krét{val jelölted ki a hat{rt. 

Hallgatod emlékeid kagylózúg{s{t, 

tapintod mondatod dagadt ütőerét. 

Akard és hidd: még lesz nagyobb is, 

önkifejezésed végtelenné t{gított tere. 

Mindenre jutott idő, egyedül 

az esti {rnyak összesz{ml{l{sa maradt el. 

Téves kapcsol{s 

A tél nem arra lett kiképezve, 

hogy életet leheljen a ny{rba. 

Nagyv{rosban par{nyi élethelyzet. 

Nyelv alatt fogyatkozó gyógyszer. 

Szent a béke, szerette volna 

legal{bb egyszer a sz{j{ra venni. 

Irtóz{s és iszapbirkóz{s, 

forró homokban kígyótoj{s. 

Késve indult el a hosszú útra, 

mégis az elsők között kopogtatott be. 

Fakarddal hadon{szó igazs{g. 

Vontatott érzelmi regener{lód{s. 

A szív fehér füstje 

J{rt{l-e m{r ott, ahol 

tov{bb volt l{tható 



a homokra épült v{r 

a m{rv{nyszobrokn{l? 

J{rt{l-e m{r ott, ahol a csönd 

sikeres puccsot szervezett 

a beszéd ellen, és uralta a k{osz 

a kialakult zavaros helyzetet? 

J{rt{l-e m{r ott, ahol 

felsz{llt ugyan a szív fehér 

füstje, de nem volt köze 

a meghozott döntéshez? 

Érzésekkel kísérletezés 

Kérdezted, miért tettem 

ki a szűrödet életemből? 

Kérdezem én is, miért tetted 

ki a szűrömet életedből. 

Közös szóvégek: 

csacsis{g, kív{ncsis{g, 

Kis vétkek, szarvashib{k, 

önmag{ból kifordult vil{g. 

Egyes fokozatú gondolat, 

csúszóm{szó cselekedet. 

Felmenő nélküli közelmúlt, 

utód nélküli t{voli jövő. 

Benevezés 

Két egym{st követő kab{tlop{s. 

Két egym{st kiegészítő szüntelen. 

Két egym{st semlegesítő életfelfog{s. 

Két egym{st kiszorító helyfoglal{s. 

Vízhull{mmal azonos hull{mhosszús{gon 

mozgó belülről kifelé tolató mondat. 

Gesztussal azonos értéket felmutató bemozdul{s, 

eltérő érdekekhez igazodó hib{tlan megold{s. 

Odébb tolt tenger, lentebb cib{lt égbolt. 

Szimul{l{ssal hat{ros orsz{gos közérzet. 

A versenyre a fény mellett a félhom{ly 

is benevezett, és l{ss csod{t, nyert. 

Zord tél 

Nem hozt{k szóba, csak r{gondoltak. 

Nem gondoltak r{, csak kiírt{k magukból. 



Ór{kig győzködték egym{st az egyetértők. 

Ölelkeztek, majd ki-ki megsütötte a saj{t pecsenyéjét. 

Lassú, araszoló mozg{ssal mélyítette ki 

a hajnal kotrógépe a vil{goss{g medrét. 

A körvonalakból kirajzolódó {bra nem az, 

amire te is, és m{sok is titkon gondolnak. 

Pont azok az összetevők hi{nyoztak 

az életből, amit a legkisebb csönd sem nélkülözhet. 

Zord tél köszöntött be. Minden egyes nap fehérebb 

lett az ördög képe. Kihűlt a szó a sok beszéd alj{n. 

Reprodukció 

Mért pont a férgek, mért nem a madarak? 

Mért pont a madarak, mért nem a lovak? 

Mért pont a lovak mért nem a nagyragadozók? 

Mért pont a nagyragadozók, mért nem az ember? 

Közelebb az égbolt berendezési t{rgyaihoz. 

Közelebb az ar{nyoshoz és a v{llalhatóhoz. 

Közelebb a teljesíthetőhöz és a teljességhez. 

Közelebb a külsővel egy húron pendülő belsőhöz. 

J{rt{l-e m{r ott, ahol h{tr{bb lépett 

a részmunka időben foglalkoztatott élet? 

J{rt{l-e m{r ott, ahol a bűnnek a baj falaz, 

s a bajnak mentőkötelet a bűn dob? 

Megfigyelted-e m{r 

A gondolat helyett és nevében 

cselekedhet-e az {lom? 

Elüszkösödött az élet f{ja: az idő 

csak színleli a télen, ny{ron zöldet. 

Megfigyelted-e m{r, ahol 

a boldogs{g az öröklét bar{tj{nak 

vallja mag{t: ott egym{st taposs{k 

agyon a tiszavir{g-életű örömök. 

Megfigyelted-e m{r, ahol 

hulló csillag a szemek előtt 

lebegett cél: ott a v{ltoz{sok 

ellenére maradt minden, mint volt. 

Az éghető mosolya 

Ahol olvadó hópehely érved, 

ott téged soha senki sem hi{nyolt. 



Ott ne sz{míts vastapsra, 

ahol kutyavacsor{ja a vers! 

Betegen és f{radtan is 

érd utól magadban a derűt! 

Az égés az éghető mosolya, 

a füst keserű szívpirula. 

Tudsz az értékek orvlövészéről: 

önnön lelkét lövi szit{v{. 

Ámuldozol a megszok{s/futószalagról 

legördült különös sorsokon. 

Lekenyerezett búzat{bla 

Kiemelések a minap 

megtal{lt jegyzettömbből. 

Ne foglalkozz velem, csin{lj 

mindent úgy, ahogyan én. 

Én sem foglalkozom veled, 

teszem azt, amire te 

{ld{sodat adtad. 

Velem csin{ltatt{l 

magunkban helyet 

a lassú víz, partot mos érzésének. 

A h{zat lebontott{k, 

szerencsére a kémény 

a helyén maradt. 

A kiv{gott fa {rnyéka tov{bb nő. 

Lekenyerezett búzat{bla. 

Az eső verte le az ajtóról a lakatot. 

A felhő az égbolt papír zsebkendője: 

kifújta orr{t a szél. 

Gyakorolja az óra a j{r{st. 

Óra rend a lelke mindennek. 

Hosszú pór{zra eresztett 

rövid mondat. 

Kapatisztítótűz. 

Semmi nyom 

Ha m{r az öröm is sötétül, 

hol kap lehetőséget a f{jdalom? 

Ha m{r a jövő is 

eső ut{n köpönyeg: 

hol köt ki a múlt múl{sa? 

Innen m{r nincs kintebb? 

Innen még van bentebb? 

Ha most se, akkor mikor? 

Adott is, meg vett is el. 

Ezekkel semmi szín alatt, 

azokkal meg végképp nem. 



A kerek csak picit kerek? 

A véges sakkban tartja a végtelent? 

Akkor most csak én, vagy ki még? 

Mi legyen a sokn{l is többel, 

ha a kevés is megbontatlan? 

Honnan kapart elő ennyi 

mag{nak valót a semmi? 

Hov{ tűnt, ha még itt van? 

Egyenesen vitt útja, 

vagy jobbra, balra kitért? 

Itt bizony semmi nyom. 

Az igazs{g aranykorona értéke 

Véletlenül se a megold{s 

felé nyílt ki az ajtó. 

Régi tartalom új köntösben. 

Évről évre laz{bb a kapcsolat 

test és test, lélek és lélek között. 

Évről évre kevesebbet ér 

az igazs{g aranykorona értéke. 

Tegnap még csak futó{rok, ma szakadék. 

Annak ellenére, hogy semmi nem jutott 

az eszébe, folytatta az ír{st. 

Megjavítva se jó, 

elrontva is hib{tlan. 

Letétbe helyezés 

Tetszett volna a józan paraszti 

észnél nem lejjebb adni! 

Tetszett volna a feladatok 

megrohamoz{sakor 

harcias b{tors{g{val elől j{rni! 

Tetszett volna akkor is úriember 

maradni, amikor a saj{t h{nyadék{ban 

fetrengett a h{mból kirúgott díszes t{rsas{g! 

Tetszett volna nem belegabalyodni 

kicsinyes ügyekbe: ki {sít eredetibben, 

ki lopta nagyobb tételekben a napot! 

Tetszett volna ott és akkor 

a lelkiismeret harangj{t megkongatni: 

Az elmélet vírusa megt{madta, 

végveszélybe sodorta a gyakorlatot! 

Tetszett volna a közjó perselyébe 

jövedelméből a kevésnél 

ak{rmennyivel többet juttatni! 



Régi idők mondatai 

A hóba szórt l{bnyomokat 

sietve felkapkodta a szél. 

Én vagyok megint, 

eszem {g{ban sincs 

rossz f{t tenni a tűzre. 

Gömbölyítés, gombolyít{s, 

sebesen forgó csöndorsó. 

Egércincog{s, 

cérnavékony hang, 

cérnametélt. 

Megint. Emberi sz{mít{s szerint. 

Ő az ipam. Ízlésficam. 

Fogyaszthatóv{ tett valós{g. 

Maradt, de te m{r nem kapt{l. 

Ülj közelebb a t{mogatotthoz, 

segítsd fentebbre a t{mogatót! 

Önbizalom növelő frapp{ns mondat. 

Annak ellenére, hogy tenger 

közelében élte le életét, 

nem sok vizet zavart. 

Kérés 

Nos, hogy tetszett a metszet? 

Ott feltétlenül j{rnod kell, ahol 

különböző parfümökkel teszik 

elfogadhatóbb{ a múlt szaganyag{t. 

Vízakna/kereső. 

M{r ma is az vagy, 

akire hamarosan ujjal fognak mutogatni. 

Tudod, mit beszéltek ma a piacon? 

Ha csak egy kicsit is al{bb hagyna 

a rossz aktivit{sa, rögvest 

melegedőt nyitna a jó. 

Villa és kés. 

Szegénységkitüremkedés. 

Eladó a lefekvés, az {lom m{r elkelt. 

Csup{n annyi időt kért, 

míg hangja összemelegszik a hat{rtalannal. 

Szólt a pubert{s, jön a post{s. 

Hasonszőrűek 

Kiemelések a minap 

megtal{lt jegyzettömbből: 

Mit l{tsz a közérzet monitor{n? 

A zűrös {llapotokon 

kívül kevés ak{rmi m{st. 

Én vagyok megint, 



az altatópumpa feltal{lója. 

Első a tömegtermelés. 

Mindenben és mindenütt. 

Beszélik, te és a hozz{d 

hasonszőrűek az igazs{g 

megbíz{s{ból vagytok itt. 

Sokakat érintő kérdés, 

színekben gazdag festőpaletta az érzés. 

Zavarok? 

A ny{rral homlokegyenest 

ellenkező értékzavarok. 

Bejegyzés a minap 

megtal{lt jegyzettömbbe: 

A könnyű m{r foglalt, 

a túlsúlyos nem neked való. 

Tetszett 

Ő sz{zszor is meggondolta, 

kit helyez a közös múlt elé. 

Ahol a lélek haladéktalanul 

a bajba jutott test segítségére siet, 

ott előzőleg a kimondott szó 

m{r beépült a mindennapi életbe. 

Kiemelések a minap 

megtal{lt jegyzettömbből: 

Míg téged lefoglalt az évszakok 

regisztr{l{sa, a s{rral dob{l{s 

nélküled folytatódott tov{bb. 

Ha igyekezetedtől eredményt 

remélsz, m{r a keletkezés 

pillanat{ban ki kell, hogy 

teljesítsd a veled történteket! 

Te ezt tudtad? 

A költészet a zenénél, 

vagy péld{ul a festészetnél is 

több véletlent foglalkoztat. 

Beszédedben a jó bar{t 

hallgat{sa is helyt kapott. 

Belső haszn{latra 

Mese habbal, hogy a kezdet 

juttatta magas pozícióba a véget. 

Kiemelések a minap 

megtal{lt jegyzettömbből: 

Mondd, volt m{r neked 

érdemleges hozz{fűznivalód 

ehhez a lélegzetet el{llítóan 

szerencsétlen szétzil{lód{shoz? 

Ink{bb emlékeztetek, 



mintsem figyelmeztetek. 

Ki-ki döntse el maga, 

milyen kellékek beszerzését 

tartja fontosnak 

az életben eligazod{shoz. 

Ha szót kapt{l, egyetlen 

hallgatód se érezze mag{t becsapva! 

Ha a történtekhez történetesen nincs 

hozz{fűznivalód, egyetlen csönd 

se érezze mag{t fölöslegesnek! 

Ne tedd! 

Kiemelések a minap 

megtal{lt jegyzettömbből: 

Rossz szag lengi körül 

a bevizelős mor{lt. 

Tudod, mi foglalkoztat mostan{ban? 

A teljesség felhajtó ereje. 

Újabban az alkonyn{l gyorsabban 

jön izgalomba a hajnal. 

Ahol évekkel ezelőtt 

elsőként te szakítottad {t 

a célszalagot: 

ott v{rlak majd be. 

Égboltkoporsó. 

Orsz{ghat{rra merőleges 

csöndszakadék. 

Kiemelések a minap 

megtal{lt jegyzettömbből: 

Becsapod magad, ne tedd, 

hacsak egyféleképpen 

hasonlítasz önmagadra. 

Építési terület 

Szólt{l egyszer –, semmi reag{l{s. 

M{sodj{ra is szólt{l: Alulra bújt a fény, 

a lényegnél is föntebb torn{zta mag{t a sötét. 

Nincs két egyform{n betördelt égbolt. 

Sov{nys{gba z{rt gyerekkort soha többé! 

Szűnni nem akaró bepiszkolód{s. 

Fegyelmezettebb csöndekre, 

merészséget megt{ncoltató hangokra lenne szükség! 

Akikkel először fogt{l kezet, 

mind m{sként volt ismeretlen. 

Akikkel utolj{ra tal{lkozt{l, 

mind m{sként volt ismerős. 

Feketerigó fehér {rnyékkal. 

Toldalékképzés, aszimmetrikus havaz{s, 

körberöhögött üresség. 



A csin{l{s a tov{bbjut{s feltétele. 

Borítékolt temetés, puffadt valós{gl{t{s. 

Többet ésszel, 

mint az erőszakos cselekedetek együttvéve! 

Mad{r lépked al{akn{zott {lmaidon. 

Gyors tűzolt{s 

Kiemelések a minap 

előkerült jegyzettömbből: 

Öröklétről lepattant pillanatszil{nk. 

Hangosabban! 

Pillanatszil{nkról lepattant öröklét. 

Így m{r mindj{rt m{s. 

M{sabb. M{snak okozott seb. 

Lyukas zseb. 

Nincs sehol az utolsó 

t{jjellegű illat. 

Kiemelések a minap 

előkerült jegyzettömbből: 

A rossz közelsége az utolsó 

cseppig kiszívta a jóból az életerőt. 

Hangosabban! 

Az életerőt a t{volban leselkedő jó 

szívja majd ki a rosszból. 

Gyors tűzolt{sba torkollt hétvége. 

Nézd, az Angyal megint 

nyerőlapot szorongat a mark{ban! 

Végül is hov{ lett, kik kapt{k 

a múltból jogosan visszaj{ró aprót? 

A hangot hangosabban! 

A csönd, közel az egerekhez, igen hat{sos. 

Feszengés 

Kivéve azt az egy esetet, amikor terített asztal v{rta 

a horizont mögül felt{p{szkodó Napot. 

Két egyforma bej{rat: az egyik a betegségé, 

a m{sik a kését fenő f{jdalomé. 

Meghat{rozott időközönként képzett{rsít{si bonyodalmak. 

Ez meg a tombola {ra. Az egyszerű a bonyolult kupol{ja. 

Maga se tudja, hol és mikor 

esett bele a nevetségesség csapd{j{ba. 

Minél több benne az enyhén szólva gyanús, 

ann{l ink{bb elvar{zsolja a nézőt, a hallgatót. 

Nem azért jöttünk a vil{gra, hogy egy húron pendüljünk! 

Emitt könyvnyomda, amott nyomató ló. 

Hi{nyérzettel p{rosult feszengés. 

Összhang kiz{rólag belső haszn{latra. 

Meg{llt ütőér, sorsfordító pillanat. 



Vari{ciók az elkallód{sra. 

Gyarapod{s és öngyarmatosít{s. 

Hacsak olyasmiket cselekedtél, ami mellett 

észrevétlenül el lehet menni, 

nos, akkor te még egy centit se dolgozt{l le h{tr{nyodból. 

Egyéni akció 

Kiemelések a minap 

előkerült jegyzettömbből: 

Erre gyere, ne menj arra, 

figyelj a megszokottól eltérő zajra. 

Porszemhez minek mozdony? 

A sokból a kevés töredéke 

sem tiszt{zott sz{modra. 

Nagy melléfog{s a felszínbe 

kapaszkodó lényeg. 

Öt egym{st kölcsönösen t{mogató 

és t{madó érzékszerv. 

R{ciót éltető koncentr{ció, 

koncentr{ciót működtető r{ció. 

A test a múlt örököse, 

a lélek a jövő letéteményese. 

Ki akart itt egyedül 

közösséget keresztre feszíteni? 

Kiemelések a minap 

előkerült jegyzettömbből: 

Mire beérted az előtted futót, 

m{r egy m{sik lélek 

kerekén gurult esze és szíve. 

Tömeg/termelés, 

tömeg/fogyaszt{s, 

tömeg/oszlat{s. 

L{m, l{m, ez a vil{gon való 

jobbít{s is egyéni akcióv{ zsugorodott. 

M{r lenne valamilyen nyoma 

Tudsz róla, ennél több nem is kell. 

Egyszerre öregedett meg 

a véges és a végtelen. 

Nincs nap, hogy ne jönne szóba. 

Kötelességteljesítésben az ösztön a legjobb. 

Félelmetes tempójú sejtszaporulat. 

Egyre megy, tudsz, vagy nem tudsz róla. 

A szorgalom mesze esett a szorong{s f{j{tól. 

A törvények szellemiségéből következett. 

Életveszély cigarettaszünetekkel. 

Mindenféle form{ban 

megnyilv{nuló követelőzések. 



Tot{lis elv{r{s ut{n gyenge megfelelés. 

Sikerekkel kérkedő balsors. 

Haszn{lhatatlan csönd, bilincsbe vert mondat, 

kényszerp{ly{ra tévedt szél. 

Az estből m{r csak néh{ny betű hi{nyzik. 

Az éjszaka feltételhez kötötte 

a sötétség teljessé tételét. 

Most ne gondolj r{: hol, mikor, mennyivel 

rövidítették meg az élet kiad{sai a hal{l bevételét. 

Hallott{l róla: ennél több nem is kell. 

A tél éppen úgy, mint a tavasz: 

lyukak az öröklét összébb húzott nadr{gszíj{n. 

Bejegyzések a minap 

megtal{lt jegyzőkönyvbe: 

A veled és a velem történtek 

rendületlenül hullajtj{k a hi{nyérzet magj{t. 

Mi, ha egységességre lettünk volna teremtve, 

akkor annak m{r lenne valamilyen nyoma. 
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[Fülszöveg] 

„Amit gondolkod{som befogad a külvil{gból, azt visszhangozz{k verseim. Amit 

érzéseim a lélek- és a szellemvil{g{ból engednek {t saj{t felhaszn{l{sra, az abban 

tal{lható idő az én időm is, az abban tal{lható mozg{s része előbbre jut{somnak. 

Semmit nem erőltetek. 

Hitem próbatételek sorozata, kudarcok és sikerek egym{sut{nja. 

Tapasztalataimért megharcoltam, reményeim nem v{llalt{k túl magukat a vil{g 

megv{ltoztat{sban. Együttélésem az élettel egyenlőségen alapul. Amit adok, annak 

az értéke ar{nyosan egybe kell, hogy essen azzal az értékkel, amit kapok. A 

külvil{g nem az egységesedés felé halad, berozsd{sodott a megold{s kulcsa. Ebben 

a helyzetben nemhogy a szó, a csönd szerepét sem lehet al{becsülni” – írja új 

könyvéről a szerző. 

Szenti Ernő (Hódmezőv{s{rhely, 1939) a kitűnő grafikusművész és jónevű 

költő, új könyvében a kor{bbin{l nagyobb szerepet kap a j{tékoss{g, mintha 

„versfényforr{s”-aival a jelen „félhom{ly{t” szeretné oszlatni. Pontos szavakkal 

körvonalazza veszélyérzetét: „J{rt{l-e m{r ott, ahol a bűnnek a baj falaz, / s a 

bajnak mentőkötelet a bűn dob?” (Mezey Katalin) 
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