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JELENTES

Mes6kb61, 6n, a kcizbiils6 kir6lyfi
tdltadsznyizva, hetyk€n ideidttem,
de a sdrk6nyt nem tudom megtalillni,
csak lLrm*zok, kurjongatok a kddben.

Megj|tszanilm a h6st, de nem megy
csak minden mdsodik vasdrnap,
mdskor szorongok, mint a gyermek.
akit otthagytak rdaddsnak.

Ulok egy pohbr viz mellett - mi6tal -
s borzas szavakat mondok, k6romkoddsnak,
apimat magamban hi6ba keresem
ds nem lelem sehol anyilmat.



ELEGIA

Toronyba mdsztSl, hogy l5ssad a harangokat,

azt\n egy b6reg& hajadba csimpaszkodott:
F6lelmed, mint a hang 6s hanng - nem szabadulszl

R6ntsd meg a v5llad, ez a vil6g, majd megszokod.

Kezemben bunk6. garr;* €s ocs6m kozott
vagyok 6n megrogzritt k<jzbrils6 kolyok,
kinek a haszon 6s k6r sose volt ellggl el6g -

bumer6ng lesz a bunk6 miel6tt meg6rten€k.

T6tdgast 6ll a mondatban n6h5ny betii,
ttidn6m csak hol n6tt ki a nekemsz6nt n6gylevelfi,

rnert 6n itt vend6gek vend6ge vagyok csup6n,

a sorban6llSshoz nem keltem e16s kor6n.

Hrit mit akar t6lem a ftild, az id6 mit kezd velem,

teszem a dolgomat €n is, ahogyan nem szeretem. -

Kit 6rdekel, hogy m6rt vagyok ennyire e16g,

htzatjAk v6lem a megszakadt 16 tetem6t.

Ami volt, ami van, nekem ad eszmdletet,
hit sz6l6 a szotrt €n nem lehetek.
hiszen a sziv hangjait magn6ra veszi a vil6g -
aki csak besz6l, besz6lfcn, engem nem ejthet dt.

+

Niindentudrisr6l papol a kibernetika,
ki gondol SzArsz6ra, Csontvdry szilvAira,
s mig a forc6 limphnak nekirepiil a bog6r,
6rik a csal6d6s, a cseresznye, keszii l a t51.

Mert harmincket 6v sok is meg kevds,
kiv6nni nekem gyolcsinget neh€2,
amikor mindennek ara meg ert€ke van -
lcgbelri l kcllene elrendezni magam.

x

A tcirveny meddig t<irv6ny, mikor iesz onc6folat -

iuthat vonatker6k neked is, agytumor, leszakadt
ingv611, honvAgy az frilethez, hiszen
megpr6b6lsz hinni nragadban, mindenkiben.



MADE IN EUROPA

Feketdre milzolt

cul6pok, madarak,
pataszt zsolozsm6k

ny6gnek a lombok alatt,

eliritt a rozmaring,

caplat a irizminbokor . . .

Korbei6r a kulacs,

nem romlik meg a bor,

mindegy: MenYegz6,

halotti tor diiking,

kivileia a rezet,

aki most legkiiliinb'

*

Szvatopluk ftjldi6n

rohadtul 6rzed magac,

pedig a hum6nurn

bizonys6gt€tele vagY.

6rz6l Langott rokk6t,
akadt egy cs6phadar6,
teiet altatni csupor. . .
Eljen az emberi j6!

Flonfoglal6sra jrinnek

az ingyom-bingyom dalok,
s a hangrobbanSs beziz
egyneh6ny ablakot.

*

Belen€zel a
hallgatag tiikorbe -
micsoda h|tt€rl
Picasso szcirnysziil6tte,

Csontv6ry
iszony:d logikiia,
Chagall cirkusza
bekoltdzott szobidba -

ennyi attrakci6
k6zcitt mit kezden6l,
ha megjonne
Flenry Moore bronzkidlya?

I



ID OT EP*EZ

V6llam, derekam id6t ttez -

felh6t hoznak a madarak,

hizzAk az eg6.sz messzes€get,

szinte a szSrnYuk leszakad'

Hoznak olyan id6t arcomra'

hogy megerednek gYongYei'

ntintha a dolguk m6s se volna,

csak lAbamrol lediiriteni.

I
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KATAKOM-BA

A falaknak mondom k6romkod6som,
cigarettilm is krirmrimre 69 -

nincsen mdr kiikjnb kivSns6gom:
L6ssam a hdtam kiSzep€t.

*

l.Tem sirok, nem rim6nkodok,
kcirmeim is bdlcsebben fSjnak,
valahol mindig megkapaszkodom -

forduljon m6s neki a vil6gnak.
Nem t<ir<im magamat senki6rt,
tgysincs ki ez€.rt szeretne -
arcomra hfzom a takar6t,
eszm6ljen, kinek ahhoz van kedve.

*

Kigyrijtia arcomat a sir6s,
ami volt, milr szornyen 6rthet6:
Falak, hatdrok, f6nytdr6sek -
tiz uiiam szememre n6.

try



M6r nem hiszem magam f6lelmetesnek'

kimrilt be161em a kuty6kat heccel6 gyermek'

"fi"f.ro.O 
vag6nykod6som valahol elmaradt'

egy tevoli ritkanyarban l6tom eltiinni magamat'

1
Nem voltam i6 se rossz' Pedig

telt volna nehdnY csinYtev6sre'

p6r kakaskod6sra be161em is -

i,rdo*, akkor se vettek volna 6szre'

t

Innen 6s tirl minden hattxon'

1€tez6sem mar csak fogalom'

i6het a sz6gYen, 6lmodAsom:

Nem akarom, nem akarom!

Elfogyni l6tom a NaPot' Holdat'

mindegy: LegYen vagy ne legYen'

delet vagY est6t harangozflak -

arcomat elfoldelem'

*

Nem merek torv6nYhoz6 lenni'

tudom, nem mondok \gazatt

Nli6rt l6tom a foldet fiildnek'

ha elhiszem, hogy tudnom nem szabad'

VERE,B

Egyszem rem6nynek

itt van a ver6b - '

visszak6ri az akAc,

te odaadod,

bolond vagy,

rigysincs, ki r6dhederit,

hi6ba cifuAzod
iigyesre a mozdulatod.



NEM JONNE

Kifogyva sz6b61, szufl6b6l'

n,r,ugalmat hol keressek -

t6bl6bol aszll, a felh5,

h6t es6k nem erednek'

Nem i6nne httPlnzltt 6rc6m

vir6g, se lomb, se 6rnY6k,

jobb is, ha hallgatok, mintha

mindenen kiviil 611n6t<'

ASENKIFOLDlE,N

Heviil az erd6, eleven ny6r dorombol -

lfibamhoz gurul a nap annyl6 dombsorokr6l,

idefekszik a t6tlens6gbe, a kipuhult csod6lkoz6sba -
Ikarusz szilrnya megolvadt, valahilrry tolla kicib6lva.

*

LizSlmait a d6lut6n rdmn6veszti,
mdgcittem Arnylk, szemkcjzt a senki f<tldie -
csak arcodat tudn6m |larctak atcomra venni,
uiiaid kdzels 6g€t babonils szemolddkdmre.

Jutott szeg6nystg apilmnak elegend6,
anyAmnak egyt5l-eb6dnyi gond, mos6tekn6,
f.alak, falak, tdrv6nyek a tomorebb 6rvasigra -
bel6liik mennyit 6riz az id6 fu-apillya. . .

*

K6 meg vkilg egytormAn elnthanva -
csak az rirdklritt szeg€nys6g tart meg a kcirben.

I{a volndl, te voln6l a sz6ps6g fsgalma,
s hi6ba nem 6pitne a ny6r tet6t foliittem.

t.
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Olcs6 idtEkaim kiiziil 6n ki se lStszom'

iriom U,:,rO.siga, hintal6 meg rnoziv6szon -

ho-nvagy* vas a i6izii sz6diil6shez'

""*"f""aOt 
elrnulatni thn ez is e16g lesz'

De csak a k6pzel6d€s visz a magasbta'

ifrunai"t.*il tott6 fiiveken fekszem

"-r*f.i 
foldj6n, komiszul kifulladva'

bef6dve leveg6vel, arcomra bukva' temetetlen'

MADAR

F,zt a nyfu€gtst

birni nem lehei,

falomb, virSg

dogl6dik, eleped'

Olaitiiz, eleven

miglya a nap,

robbanni k6sziilnek

a hilztal.ak.

Nincsen tenydrnyi

irnytk, oltalom -

meztelen k€s

villog az asztalon.

Becsukva is

kdpr6z)k,'69 a szem,

hi6ba fodi klz,

rem6nytelen.
Esz6t veszti a

madilr, kiabil -
csak 6geti,

meg6geti a nYir'

r8
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HALOTTAK NAPJA

Ktivek, keresztek, meg6ll a sze\
csak a kutydkat nem csititja senki -
Halottak napja, veresl6 napkorong,
ki siratla azt, aki nem tudott megszi.iletni,

aki nem n6zett koriil, mert h6fehdr
pelenkdidb6l iszonyri szemfed6 lett,
ki siratia a k6rhizi szemetesvoddrt,
a kiddglott akaratot, besz6ntott temet6ket.

*

Hossaikat ldlegzik az 6sz,
jdtdkok kiiz6 beiil a kitakatba,

kipr6b6l tapsol6 majmot, felhriz6s aut6t

s fekete rdncokat nevet az arca.

Hol van a sz€ps6g hat|ta, kezdete,

alv6sbab6kk al i 6tsz6 nagy ap 6ka,

nyugalom van 6s bdke van

drigc6dul6kk al f.ellob o g6zv a.

Halottak napia, elsz6ll6 mad,6t,
ki6ltozds6t nem csititja senki _
stketsdg, olcs6 6mit6s, tudom,
egy napot mindig visszamenni.

Egyszer mafd ennek is v6ge lesz,
6s fdlszrillnak a reggel sdrlarig6i,
tcezemben rimul6 gallyat emelgetek,
mert nem tudok mdsban megfog6zni.

Csak n6zem, a vil6g hogyan tesz ?6thato,
a yneggyfadg, egy arc tcir6kenys€ge _
tudom, valamit hazudni volna iJ
magamnak ekkora kimeriildsre.



SZONETT

Ben6z egy 5g a nyitott ablakon,
k6riil<itte az 6i feketes€ge -
iiklomre kikte f5radt homlokom
harminc Kossuth €s tiz f.ekete m6rge.

P6r karcol6ssal tobb az atcomor',
de van keny6r 6s van tizelf t6ke -
ez is csak olcs6 6mit6s, tudom,
de igy vagyok el6g csak mened6kre.

A fuldokl6s i6het, folcseperedhet
bali6s id6, s a nyilr ha elszelel
egy mozdulat marad . . . Ez is meg6rte,

egy mozdulattal minden kin kiv6dve:
kisl6nyom arca biiik tenyeremhez,
ak6r esend6 vadvir6g-pehely.

Anikor nem aagy



EJSZAKA

Lehullik n6h6nY vadvfuigszkom,

eml6keim: ktizel vagYok magamhoz,

ritmust dtibog a sziv bord6imon

id6tlentil, mint srilyos vas, harangoz'

*

Az elszelidiilt 6gen csillagok,

eziist derengds omlik sz6t a thion'

I4.icsoda izek, illatok! Suhog

a sz6l, t6ged felel vad ifiris6gom'

I{ozdulatod visszhangzom sziintelen,

a biivolet karom hozzid kottizte'

Ha nem vo1n61, milt el sem k6Pzelern

a hangom da1lamm6, hogy 6llna iissze'

Meg6nekelnek szomias tisztijnrik'

Onz6s, tudom: legyen, mi sokszorozzon'

vonzhs-taszitds v6glete ktizott

zuhanni r6nt belilthatatlan sorsom'

2'



.Fekszem ttin6dve itt, az izgatott

fiivek, vir6gok t6rsak6nt a nyArban,

mint eldobott k6, oly srilyos vagyok:

lassridan 696 test az 6lmod6sban.

Szavak ezek, elnytitt hasonlatok,

te 6rtheted csak: kett6nkr6l besz6lek,

hisz dolgaid ktizt 6rcik gond vagyok,

benned fogamzott 69, f6ldeddel 6lek.

z6 ,1

TEGED HARANGOZ

Szlthaji g6k ola j os ron gyok,
tiizet fognak a felh6k, €gnek.
Egig nyril6 jegenye-tornyok

megmozdulnak, indulnak 6rted.

T6ged harangoz mellkasomban
a sziv is, rugdal, ver veszetttil,
s ak6r a tiizv1.sz-vert toronyban,
lepedt kondul6s j6r keresztiil.

Ivlag6nyom is el6bem sz6diil,
16tt mad6rk€nt, sz6r ny aszegeft en.
Minden tlrsat elhagytam v6gril:
kopott b6r<jnd biceg kezemben.

Ballag az tt, vezeti hozz\d
a torcnny' n6tt jegeny6ket,
eml6ked szelek harangozzitk,
s a lombok kozt madfu mis6zget.

Fdldttem csillagok keringnek,
a 96zo196 ftt Sgyat almoz,
arcod l6tom, szeliden intek:
neh6.z vagyok, h6t vonj rnagadhoz.



NYOLC SOR

Amidrt szerettelek

m6r nem szeretlek,

az utols6 egyszern

rem€nyt is visszavetted,

gyriitsd fiil PatYolat ingem,

az lesz a legszebb,

kapdoshatsz, t6ged is

oda6getlek.

i

z8
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FOLJEGYZE,SEK

5z6l irin, vigasztalan es6,
az 6sz belek<ipiitt a t6lba -
uijamon katicabogdr,
mintha te voln6l, olyan 6wa.

Tudom, valamit kezdeni
kellene magammal, v6led,

takarni ilwasdgomat
s legfrissebb sebesiildsed.

*

Madarak ki6ltoz6sht viszi a sz€l,
bolondabb voltam n6lad. mindenkin€I.

x

Szorongatott a f€lelem,
te adt6l kett6s fedez6ket,
magamat kellett f6ltenem,
szeretni meg csak tdged.



Nem v€d meg senki t6led

nincs b6rka, anr.6t -

vihart morog az erd6,

te ram uszitanild.

Hallom, suhog folottem a kezed,

nem f6lek tn, m6r t6ged fdltelek'

*

Vdllamon es6s d6lel6tt -

J6 lenne valamit m6gis

mondani neked, miel6tt

elfutsz a hitszegdsig.

Kijiltszan|m a nagyszitii szelet,

a nyhrv€.get, konok 6szintes6gem,

egyetlen sz6t, amib6| mondat rigyse lesz

csak robban6s, egy hull6m a t6 viz|ben.

*

Lombok kdzdtt a viharok,

a madatak hova htz6dtak -

nekem is iobb, ha hallgatok

magamr6l 6s r6lad.

3o

FEKETE KARACSONY

I .

Egyediil maradtam
megint, egy ejszakhra -
16szleteiben kall6dik
az eg6.sz, nincs 16rma,
felesel6s, de nincsen
hallgatds sem, es6 zuhog,
ver6dik k6nek, iivegnek,
mossa a tegnapot.

Tudok mindenr6l. amit
lilttam, hallottam eddig -
magam vagyok, hfit
minden idesereglik,
az olvas6konyv, vilsdd
similabda, elny'iitt cip6,
egy ki6ltds, aminek nincs
hangja, m6gis messzke n6 . . .

3t
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Id€tlen hangok, pesztorok,

gyerekek €nekelnek,
egyenl6tlen iitemet visz

a sz6l nyugatnak, napkeletnek -

t€tovAn billeg egy 6rva

es6csepp orrom hegy6n -

kit t6maszt fol az €nek,

amikor hit n6lktil besz6l?

Mikor az elmil6s csak

attrakciS a viznek 6s k6nek -

ki mern€ besz6ntani
a szapora temet6ket,
eloltani a sarki l6mpit, mert

vilSgol, er6lktidik, - de minek?

Kar6csony van, 6iszaka,

s csak az iltnylkot niiveszti meg'

J.

Takarnhm 6rvashgomat,

takarja sz1,gyentt a l6lek,

a vilAg megengedi, hogy

dolgai koz6, ben1zzek,

32

de engedetlen ujjaim
lomolni tudnak csup6n -
bolonds6g sziiletik mindig
a k6sek markolatdn.

4.

V6led 6s magammal kell
alkudnom, osszeeskiidni naponta,
nyakamra k<itelet lokhetn6k,
ha ez se volna,
h.a az €rcekbe gyiimrisziilt

nyugalom, er5,
az ordk6s megmarad6s
volna csak kotelez6.
Ha a szerelem, ak5'r egy
lassftott film, peregne,
de az is visszafel€,
benned is, bennem is beesteledne,
hiszen id6tlensdget ember
nem rem6l, csak az anyag,
l6lekkel, akanttal
vagyunk mi ketten hatalmasabb.

'J
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Foszlik a felleg, az id6

omagilt elmilatia,

hosszti a keleti 69 -

kab6tot veszel magadta,

hozol egy korty meleg leveg6t,

j6izii mozdulatot,

s 6n nyiigeim kdziil

egy napra megint kim6szhatok.

34

V AZLAT

Eladom k6romldsnak
legszebb szavaim gyringy6t,

zuhogjanak a sz€lben
arcodat dsszetorj6k.

Atkokkal megiltkozlak,
csod6llak megis legszebb,
magSnyom Arnylkhval
kovetlek. eltemetlek.

Nyiigl6d6 f6k kozt l6pek,
sz6l nycig, bukdosva csdrtet -
rimSnkodnak a tombok,
helyettem kcinyorrignek.



APRILIS

Mi11i6 1epk6k, vir6gszirmok
repiilni viszik a firkat -

reggel indulnak messzire,
est6re al6sz6llnak.
Tavasz van, csbngettyfis 6vszak,
repiil6siik most a legszebb -
holnapra kipiroslik az alma,
s a lombok elnehezednek.

Aprilis minket is idecsalt
fifue, virlgra lesni -
forr6 a homlokod, a homlokom

ne akard megsebezni.
Diinny<ig az alkonyati sz6l,
arcunkat beharmatozza -
reggel indultunk messzire,
s feksztink most megsdlyosodva.I

t ;
I

I
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TUDOSITASOK

Madarak nycignek igy a viz utiln,
ahogy naponta hozzild visszatdrek,
amit mondok, mdsnak is mondan6m,
te m6gis elhiszed, egyszill remEnynek.

,1.

Nem ismert rhm a szerelem.
elment a tilk el6tt a szllben
tiizet vitt szoknyilja alatt,
6n meg csak hangosan besz6ltem.

Aztiln a tavasz v6gleg kitriilr,
valahilny risv6ny elbitangolt -
N6ztem, n6.ztem a tenyerem,
ki6gett az is, lakatlan volt.

*

Voltam elsz6ll6 mad6r,
libben6 es6csepp vokdl.
Most meg csak n6zed az ege\
az alkonyat homloka rozsdilIl.

) I



Kignil egy sipadt szemafor,

az |iszaka rtzfill€rie -

b6mulsz valah6ny vonat utAn'

nincs egyetlen egl, hogy visszat€rne'

*

Arny6kom visszaad, el6rul,

r6mles a d6lut6n v6gvesz6lYe'

J6 est6t kiv6nok magamnak,

mindenkinek, aki ezt meg6rte'

lvliattam leszel mald keserii,

de nem telik, csak k6romkod6sra,

legszebb szav aid er6tlenek,

lecib6lt g<inciik, fekszenek sz6tdob6lva'

Egy mozdulat valamit magYatLz,

eszel6sen, a holdvil6gn6l -

tiimbLikben 6ll a hallgatbs,

elborzadnill, ha most megl6tn6l'

AMIKORNEMVAGY

Amikor nem vagy, 6szreveszlek -
nincs keny6r, tej, iires az 6gyam,
harmadik napos ingeim keresnek,
meghiilyiilnek ebben az aszAlyban.

Szimiizott l6basok rimdnkodnak,
a seprii meg eszel6set 166r,
cammogni indul a sz€k, pakolgat,
s kinjdban elreped egy thny&.

Mozdulatod kivhnja minden:

nap, hold meg leveg6, a kezedhez
szokott t6rgyak, a zsiborg6s ereimben -
amikor nem vagy, mindig 6szreveszlek.

t9



Elkallildott iinnep



SMARAGD

Amikor j6t akartam,
ordaskdnt visszamartam,
drrimdm d<igre vertem,
sz6diiltem, kihevertem,

Most meg a kardvitdgok
suhog6s6ban 4llok,
agyamat gondok sebzik:
honnan, hov6 6s meddig?

Honnan, hov6 €s meddig -
micsoda kfn sereglik:
homlokom btrzasdrga,
ideges sz6l csapLzza,

krisznak gydkerek, ind5k,
illarcom lehasltfdk -
villog smaragdban 6gve
fdlelmem ffin<iv6se.

43



KOCKAZAT NELKUL

Csak a gyermek bomlik igy bele

itbdndba, bozontos |lmodozilsba,

amit alkot, odamenekiil mindig,

s nekem n6lkiiled nem volna DEva vAra.

*

Tet6zi meleg6t a nyilr, kiosztva

nrinden, ami m€g megiiltszhat6 -

lerigja pelyh6t egy 6rva pitypang,

s 6n azt hiszem: zuhogni kezd a h6.

Pedig csak a jdt€k tlkozlilsa ez,

kidont<itt m€2, eltdrott m|zas b6gre.

reggelre leomlott vht . . . K6mives Kelemen

ha volna, most az is hozzhd kcinyorcigne.

*

I'arlokhoz dcirzsoli arcit a tap,

nyoma sincs a tegnapi felh6sdd6snek -

kockAzat n61kii1 mrilatia mag|t a nyhr,

s te meg hiszed, amit6l 6n m6r fdlek.

44 4\

UTOTT MADARKENT

Amig kiilcin becsiiltiik dnmagunkat,
a m6sikat tal6n csak legbehil,
hurcoltalak naponta kSrhozatba,
s te 6tkaim szenvedted emberiil.

Az riromeink kinokk6 torzukak,
v6rtuk, ki lesz, ki t6rdre k6nyszeriil,
aki magilt maid v6gleg megtagadva
rcigdkre hullik tehetetleniil.

A trirdsben a h6sebb te maradtill,
tudom, er6sebb sokkal rinmagadn6l:
szelid kezed arcomhoz kozelit

itott mad|rk6nt, m6gis van hatalma,
nehlz nagyon, pihenni t1r hajamba,
hogy hangtalan besz6lie sebeid.

i
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BAI,LADA

D6zsa vassz6kdt idehoztad,

koron6t, fogart kik6szitefte\

vez|rek v|nak szornyii fog6kkal,

h6h6rok id6tlen ut6da 1ett6l.

*

Fal fel€ kikve elirvult arcom,

ki ionne el, hogy felt6masszon.

visszafordullat, "tri.rnet 
-

h|zak f.dlott megdll a naq.

Gyokerek, karmok, cs6rok

lesnek, hogy r6mroh anianak.

Nyakamon kot€l - Micsoda dkszer!

te m|r ezzel is megel6gszel.

46

KAVICSOK

Felh6s6dik az arcod,
a kezed is hideg -

e kirz6-sz6p kudarcot
ne mondd el senkinek.

Homlokodon a gondok

r6ncokk6 ziillenek,

dolgaid eltitkolnod
v6gtil is nem lehet.

Szepl6sodik az 6gboh,
pdttyei csillagok -

kezedben egykor f6ny volt,
most meg csak kavicsok.
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SEBZETTEN

Az este, mint halott madir
' kibomlik, sz6tteriil a.szarnya.

Nyirkos rlt zdld tijze villan,

deleies hold bukik a thjra.

Striis6dik a hallgatSs.
Mint kiil<jn vil6g: vonat lohol,

sikoltozik a kanyarban.
Te mfu ezen sem csod6lkozol.

Hangod akht a k6: zuhan,
zuhan 6s megsebez a hangod.

Szivem oly esetleniil ver,

akdr a megbolydult harangok.

Csillagaim is sz6jjel sz6rtad,

sziirke kavics lett valah6ny,
testemen f.fuadt gycik6r ktszik,

f<il6pitetted 6iszak6m!

Valahol hrirt penget a sz6l,

barbfu dallamok zsolozsmilznak,

folsebzi arcom a scit€t:

el€g vagyok az elmril6snak.

+8

SZEGENYEBB

Lefosztva nyog az erd6
hasonlitok a filkhoz -
nincs v6led semmi dolgom,
jobban m6r meg re 6tkozz.

K6t sziviit6s kdzt rillok,
silyosabban a foldnel -

az is khrhozat volna,
hrr m6gis visszaidnndl.

A t6l kezet emelt rSnk -

mdr semmi dolgom v€led:
szegdnyebb lett az arcom,
ai: arcoddal szeg6nyebb.
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AMI KUSZALT

Lehullottak a szirmaid,

a tested egyszeriibb lett -

ami kusz6lt, bogozgatom,
m6gsem leszek derrisebb.

lvlinden id6m neked adom.

Jaj, annyi f6lt6s, b6nat

kerit k6riil, hogy v6giil is

dolgaim megalilznak.

Hinfuszalag lesz k6t karom

tavir6zsa a tested,

s az tjszakAk ac€l-viz6n

rnegn6sz, ezerszeresnek.

to t l

ELKALLOOOTT T]NNEP

Pen€szt6l elzdldiilt keny6r *

bemoh6sodik a k6, a csillag,
s6rb6l, gydk6rb6l megvackolhatok,
ez a nap is temetni biztat.

Elkiildtelek, de nem i<itt h6es6s,

kifulladdsom csak magyar|zat -

hi6ba volna. ami nincs:
dcigleszt6 ny6r, fiistrilg6 tengeriszilrak,

6dess6gt6l kicsurrant barack. . .
Ennyi bolonds6g kev6s, hogy visszatartson,
krid van, elfogy6 leveg6, vasbeton 69 -
nem 6lmodom €n. csak alszom.
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PARABOLA

Ugy jottem el, oly egyszertien

mint teny€rb6l lendiil6 kavics,
6s l6ttam karodat a haiitils

r6miilt mozdulat6ba merevedni,
pedig vissza se n6ztem.

En itittem el
borzas kis 5lmaink odahagyva,
muland6 5tkaid hoztam ritraval6ul
6n i<ittem el, 6s te zuhant6l m6gis

az izgatott rogtikre.

Most itt 6llok sz6tlanul,
lefosztottan, akhr a filk.
Uiiaim krizott 6ti6r a sztl,
idegesen, de nem tud mir

tiibb lenni az sem

a scit6tn€1.

Ugy fottem el, mint

teny6rb6l lendiil6 kavics,

te zuhant|l el m6gis.

$: f
: !. ' :
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Most sirom a b6nt6s 6tkait
rr.agamb6l, lefosztottan,
aktu a f.Ak,
s az arcom belefeh6riil.

t3



TOREDEKEK

I .

Homlokom tiizfalfu6l,

rnint hull6 vakolat

enylszni kezd az arcod,

nem 6rzi titkomat.

2.

Harangoznak a tulipSnok,

suhog az er6s kardvir6g -

kiiliinb orirmet nem taldlok,

riduszitom az 6iszak5t,

)-

Mfu el,f.o,gadlak senkinek,

ki cinkos6t sem 6rti meg,

tciretlen ftildnek, hol a gaz

lehet csak valami vigasz'

,4rl
l

i
I

4.

Felk6dlik m6g az arcod,

meglriz n6h6ny dallam,

mint kinz6, sz6p kudarcot,

rigy hordalak magamban.

t t



FEKETE

Liliomillat. Ki-bei6r
a sze\ ajt6kat csapdos -

f6l6rbocon leng lobog6m,
m€g nem t6rtem magamhoz.

Kezemben balj6s szalmasz|l
- ez a kudarc is kellett -

szoritom, mint vonatiegyet
az elbitatgolt gyermek.

Huzat kutatja atcomat,

didereg lwasdga -

f6l6rbocon leng lobog6m,
megrit fekete l6ngia.

s6
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ENEK BARIToN HANGRA

Almatlanul, osszegyiit arccal
6llok a lasst hainalod6sban,
fogaim kozt szavakat morzsolok,
hosszri 6r6k tilradtsilg|val kigondolt
szavakat, melyekb6l m6r tudom, mondat
sohase lesz, pedig nem hoztam m6st,
csak ezt a sut6n megmunk6lt 6neket.

N€zem a v6ros legels6 mozdtl6s6t,
mintha nem tort6nt volna semmi, mintha
szemvillan6snyi id6t pazaroltam volna
idegenben csup6n egy |jszakilt,
egyetlen ktizombtis pillanatot,

amit most k6sziil osszezizni a rcggel.

Voltam a t|volsilg megsz|llottia,
a honv6gy szikes sz6ii madan lettem,
most a szelet kdszcintrim, €nekelve,
aki el6m jott mindenki helyett,
hogy let<iriilje r6lam az idegen szagot.

Csak a szelet, bariton hangri ftrf.it|rsamat,
e sziintelen lobog6st, d<irg6 id6k
botr6nyos erci|t, az ak6cosok

,9



neh1z illatihan legeIlszSt,

lalsztuit6jht a megbolydult vizeknek,

paraszti 6tkok-6ld6sok cipel6i6t.

Most risszef og6zva megytink a kit6rult

6.9 alatt, honnan 6les sugarak

zuhognak, mint a kdsek es

rAmetszik mozdulatom oromet a foldre.

I)ebreceni sz6l, csak t6ged kiv6ntalak,

te minden j6 ngyhoz odaszegSd6,

ridegp|sztorok 6s krjlt6k rokona,

forradalmak okleivel veszedelmes,

te, aki drigv€szt 6s vir6gport

egyarhnt hordozol, most hrisv6ti

harangok oromeit mondod, szerelmes

6nek6t a {dknak, szavaid egyensrilydt

csod6lom, amulva, mint  a gyermek,

ki v6giil hazatal|k.

()O

HOHULLASBAN

ifrindokl6 eiszaka van,
szunnyad6 b6keidrj -
h6hu1l6s b6torodik,
bdrsonyos zajt neszez6.

Sz6llong6 darAzstajok
pat|nyi full6nkiai
nregdofik arcom, kezem
segitnek Yircasztani,

'Srizni embert, frildet,
nriv6nyi 61mot, utak-
cisv6nyek nagy trtkait,
ahol mar k6z se kutat,

ahol a sziv m6g rem6l,
ahol l6p6s se vezet:
lc:hessek ort is csondes

megtart6 eml6kezet.

6r



MUNKASVONAT

Durrog a t6ska hasa, t6rdre vett csataporond,
cisszegyiirt 6iieliik6rt vigasznak, kilrtya csapong.

Foguk
t6tnek

krizt
csak

olykor-olykor nevetds csikorodik,
olcs6 <irrim: n6h6ny fill€r forog itt.

- Tudni kell vesziteni. . . S ki tudia: ki, mit
Otthonuk odahagyt6k, K6b|nya k6zeledik.

Csomagok cihel6dnek, kucsm6k, arcok, kab6tok
mennek, tolonganak a kenyEr-pripozta zs6kok.

Allnak az ajt6 el€: iiveg€n akantuszok,
znzm6s t6l vir|gai, Odakint a sz6l zuhog.

Benniik a gond meg a v6gy hiktet, ver vad
K6t h6tre odahagyott otthonok kis€rtenek.

Unnepb6l irittek el6 tiszt6n, kimosakodva,
viltds-ing szappanszag6t s keny6r i6iz\t hozva.

Lehelet krire olvad. Gydrkdmeny-rengetegek
mutati6k m6r magukat: fiistk6p6, vad istenek.

6z

Kucsm6k, arcok, kabStok mennek a dolgok el6,
vonulnak mind, akdrha mennenek hazafel€:

vhr a vas, deszka, beton, mozdul6 t6glarak6s,
huzatos emeletek . . . K6t h€tre vigasztal6s !

Ac
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VALAMI LEGYEN

T'artjdk az eget vasttaverzek,
gy6rk6m6nyek, fistolg6 iegeny6k,
bokrok kushadnak, mint a gyermek'

ha t|ion, hogy f6[fedt6k szdgyenEt.

Egy 6rca fiisz6l nem mozdulna,

kar6t tdmaszt az 6iult venyige,

a sz6l is magilt osszehizza,

bolond emberkent n6z a semmibe.

Szem<ildiikrimre bogSr ballag,

szrikev€ny atcomta ilarc tapad -

szapora kinok r6makadnak,

hagyom, hogy v6llig megvasalianak.

Hagyom magamra i<inni ink6bb

a ktiszvenyt is, csak valanri legyen,

ne diigl6di6n a fiild, mert kini6t

a viliq vtgtig nem n6zhetem.

6+

SZABATYO S S ZIVYERESO OSZ

Tfizfalak kozdtt has6bnyi 69.
Mint krinnyii bazalt, a k6d elzuhan.

Sz€trobbant lomb, pdrolg6 vid6k,
vonul az 6sz, klzelit lassridan.

Kid6lt a nydr egy rossz ker€kvet6n,
drokba fordult rakom6nya -

vonul, vonul a megsarcolt mez6n
a tepett felh6k 6lomsz6rnya.

Lefosztott iegeny€k h6nykol6dnak.
Alacsony 69, a f<ild belekap -

ballag az it, nekiv6g a dombnak,
villog a sz6l, zold es6t ant.

Kinozzdk egym6st letarolt gallyak,
eladt6k termdsiik a kertek.

balazdik fol<itt seregl6 vatiak,
megannyi 6hes cs6r - legelnek.
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Kop6r a thj 6s 6ttekinthet6,
vonul az 6sz, kozelit lassridan,

g6zolog a f<ild, ilnm6r fii se n6,

s mint konnyii bazak, a kcid elzuhan.

66

A FIETEDIK NAPON

Nincsen ma sem
csak a hhzfalak

I .

tdbb gyrinyoriisegem,

d6lut6nja -

az ficsorgils melege-pokla egeszen
rhhamv adt homlokom tiizf.alfu a.

N6zem az es6lyek cifr6lkod6s6t,
a meredek zuhanist, azthn meg fdlkeringnek -
fejem folritt a d6lut6n igy sz6ll 6t,
mint a szorgalmadt6l kifeh€riilt ingek

Csak kdr6dz6s, ami m6g dnekeltet,
kapaszkod6s hozz\d 6s magamhoz,
m6g elhiszem, hogy szdrnyaim folemelnek
s kozcjm van a felh6ket dele16 magashoz.
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Kifunddlt 6lmokb6l vackolok magamnak
koztuetet, tudom, hogy mer6 rettegds ez,

csak sz6nand6 mozdulaq ami m6g betakargaq
de kcizelebb visz a hal|Ios sebesiil6shez.

68

SZE L

Ajt6t, ablakot r|z a sz|l,
deszk6t, iiveget betcirne -
drjh6ben 6szre sem veszi,
feket6n vtrztk az 6kle-
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IDOZAVAR

Megtorl6 hadiilrat, jdn az este -
nem akartad ezt a kalandot,

Idecsap6dik kdzeliinkbe
a n6dsuhog6s, mint 6les kardok.

Nem akartad, hilt nincs kivddve

6szintes€gem r6muralma -

a t6volod6sok sz€diil€se

valahilny titkom kitakata.

Any6m ut6n te is kihordt6l,

vililgra 16kt6l, nem tudom rn6gsem:

Hold vagyok, Nap, eldrult fiisz6l,

s hal6lom ez, .vagy sziiletdsem.

TAV OZO

Mdr <isszecsomagolva
virok az 6llom6son,
anyilm kez6t mdg Etzem -
bircsrizkodik a v6ros.

Kezemben kopott b6rdnd,
fiistrjl a mozdonyk€m6ny -
jdtszani semmi kedvem
a tdvoz6 fol€ny6t.

Sin csap6dik a t|jn,
goromba felh6k l6gnak,
a fdk velem j<inn€nek,

sijtdten h6nykol6dnak.



SZAN ASZET LOKVE

Nem 6n jdttem, hoztill magaddal _
pupilldd gcimbje nem ereszt el,

pedig r6gen nem vagy ad6som,
taftozni m6gis mlnek igyekszel?

Szanasz€t lcikve ndhriny hazugsitg,
mozdulatok, amelyek r6dcsuk6dtak _

mdg jdtszatn|l p6r 6ra r6,szegs6get,
hngy kdbulatomban kitakarozzak,

mint egy kitikkadt ny6ri dombsor,
t6viz, amikor dogmelegt6l reszket _

ebben a tdmrir, legszomjas hallgatrisban
egy mSsik reggelt, hogyan keressek?

1)
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TT'NOD6

Szfunyait t6fia az ablak,
rezdril teny6rnyi 69 _
bedugia filradt i:kt6t
t6rsnak, a gilttalan s6t1t.

A messzes6g arcdanbja
megiiti homlokod,
6mul6 szemeidben
keringenek a csillagok.

Trin6dctl <ikkidre d61ve,
sz{mtaTan sebed 69,
mdgis hiszed : az ember
csoddlkozdsnak nem el6g!

7i
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HETSZER-HET VIRAGGAL

Lovaink kicsaptuk
tarka legel6re
szeret6nk elvittrik
tdncos vigad6sba
Volt ki dobot vert
hogy repedt annak b6re
nr6s tiidei€t fritta
hars6ny trombit6ba
Tfizben tiizesedtrink
volt kik p6rkol6dtek
mdsok kurjongattak
6gig nyril6 n6tit
Thnccal megtiportunk
borzas temet6ket
t{ncban kiizzadtunk
h6t tdkozl6 pr6bAt
Hdtszer-hdt vkilggal
elindultunk reggel
lovaink nem leltrik
szeret6nk se volt m6r
vizbe medtk6ztink
mezitelen testtel
paftta kifekiidtiink
s r6nkn6tt a folyondir



ASZALY

Asz6lyr6l, kinr6l besz€I,
zih6l a k6k leveg6 -
6szinte ez a vil6g,
ez a fllpeuselt mez6.

Mint elnyiitt panszttenyl,r
banzdAk, repedezett -
sorsommal neh6z vid6k,
valahilny krit, elepedt.

Mik6nt a sz6,p kdrhozat,
k6romlSst morzsol a szdj -
nem' oldozom f.6l magam,
nyizhatja bdrcim a nyar.

Tlbolya csontig be6g,
nincs semmi kcinyririilet -
dszinte ez a vi15g,
nem ad egy kortynyi vizet!
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GYOGYiTHATATLAN

Tiin6dve

felve
t€kozolva

fril6lem lassan amit adt6l
harminck6t 6v messzebb sodort a

legt6volabbi
csil lagokndl

Vet6seimen
vatii

k6sz6i
megront6som n dalt dkoltoz
eldrult homlokomra h6 sz6l1

saz€j
vigasznak

fanyar bort hoz

Harminck6t 6v
megannyi

tiiske
s ak6rha mindez torv6ny volna
6lek tcivis sebekkel iitve

tfin6dve
f€lve

tlkozolva
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VACOGO CSORO

A f6ld felnyijtott 6klei:
er6s, <ireg f6k nyrignek -
flhoz, virdghoz mi kctzod?
Asziiy heviil f<il<itted.

Vacog6 cs6rfi, mit akarsz?
Hi6ba ne kiLltozz,
iitott tested m6r nem segit
gy<inyrirfi sziny alAshoz.

Fdlelmed szikl|s tAiain
zuhog6 f€nyszil6nkok
fdlsebzik arcodat, s a kin
d<ir6mb6l barbfu t6ncoc.

F<ilded teny€rnyi sivatag,
verg6ddl sz€liitrjtten -
viz€tt zokogsz s a d6lib6b
meg6g a f.€nyozdnben.

8c

IozsEF ATTTLA.

En megtagadlak, annyira szeretlek,

a tiirv€ny ellen tdrv6nyt igy teszek.
Akik hitet bel6led hiteleznek,
csak elfogadj6k, nem hiszik hited.

De sz6litatlan is sz6jukra vesznek -
te 6rya isten: vediegy a neved,
kimondanak goromba Egyszeregynek -
szeressen t€,ged, aki igy szeretl

L)arab keny€r, egy koccint6snyi bor,
pdr mozdulat akadna m6g kezednek,
hogy 6ira kezdd s a Rendet megteremtsed

magad kciriil s hazidban is, ahol
a sz6litadanok sz6fukra vettek,
hogy megtagadjanak, akik szeretnek.

8r



.

l

I

MINDEN KORBOL

Kibuktam minden krirb6l
lefosztotts6gom 6szi

kideriilt minden titkom
szayam forv6ny nem 6rzi

Nyrigget a sz6l kortilleng
id6tlen hiippdg6se

cserbenhagyott az lvszak
titkomat kibesz6lte

8z

MEDARD-NAP

XledSrd-nap, 6men piros prinkcisd -
vds6r van, de vdsdrfia nincsen.
Pr6f6ta lett Kanmaiom, bolondos
kedv€ben kinevezte az isten.

Tutajozik Habakuk b6ty6,
j{rkii a sz€l cseng6vel, haranggal,
btirokdud6t ffi, tdkdt diibrigret
h6rom pucdr, pdszdr6s kisangyal.

Nfost k6sziil vaskarika f6b61.
Olcs6 m6jer a kdhrigri bolha -
l6darr6zs zserceg, szarkal|b, szegtii,
csak a 1616b meg a szeg ne volna,

rnert valami mindig kildtszik:
zs6k rneg a foltja, zsir a keny6ren -
kincset 6r a tiirott sz6ii bogre
meg a ringyoarca kent szem6rem.

Kanmajom pr6fttAl, bolond volt
amikor kinevezte az isten -.
kipukkan a madarak toi6sa,
v6s6r van, de vSsdrfia nincsen.

83



TOREDELMES

Csukl6don az odagondolt seb,
b6mulsz a csuromig ontdtt poh6rra.

Az ablakon iszonyi hajsz6lreped6s -
beleddgldtt a nyAr a tortrirdkba.

J6tszm6dhoz senkise kibicel,
eladtad magad a hallgatdsnak,

neh6.z vagy, keserii mint az 6sz,
tal|lj egy hangot, egyetlen mozdul6st

L|that6v| szelidril az asztal, a szek,
puc6r €s szeplcis a villanykorte -

tal6lj ki valami olcs6 kifog6st,
nriel6tt a sz|iad sirAsba tcjrne.

84

A CSODA HARMADIK NAPIAN

I .

K6t6gri cseresznydk piroslanak
a frileiden, hajadba hosszri
libatollakat ttizt€|, babr|lgatsz
a kiv6nsdgok kcizcitt, hogy a
legsikeriiltebb h6rom maid teljesnljon.

Il6trakcitott sarkadr6l r6gen
leszakadt a madzag, mehetndl
hlthatfunak 6nekelve, de csak i.ilsz,
pedig azt hitted, a i6sl6st
legalilbb tudod, s most kideriil,
sohase l|ttad a tenyered.

Klasszikus dolgaid a zsebedben:
doboz cigaretta, gyufa, a kapukulcs,
dug6hriz6s bicska meg a Parker -
kdly6k korodban e16g volt
egy mar6k kockacukor, hogy 6szrevedd,
ennek a kornak nemcsak lak6ja vagy.

85



2.

Tizendt perc el6g a tiizhalillhoz,
neked, hogy 6ts6t6lj a boltba -

rnicsoda szerpentin fton baktatsz
amig kdrbej6rod dnmagad,

de a fejbribodig sohase jutsz.

Csak esiedbe iutna legal6bb

egyetlen mozdulat a t€gla rakisib6l,
csak par6nyi honvdgya volna

tenyerednek a fangli nyelihez,
a kalapdcshoz, legalilbb szemernyi rdci6

akadna benned, de csak iilsz €s nem
hiszed el, hogy Kolor6d6b6l jiitt a krump

,.

T6t6gast 6ll, ami hiilnyzik,
€s valami mindig nincsen -

kiv6ncsiv6 tetted a holdat,
belen6z a zsebedbe, csorgess
p6r aluminiu mp €rzt, legalilbb
6szreveszed, hogy iires vagy,

s6 8t

tal6n kivdncsi leszel az oklodre,
s a kisz6radt teiestivegt6l
megi<in m6g a hangod, 6s nem
makacskodol riihold idei6n.

4.

Hol van a szemed f€nye,
6szintes6ged hova lett -
csak a cukrosdobozn vdgyol
meg a kimosott ingre.

Vedd el6 a lelked,
hiszen nagyon didereg,
lomolf kicsit a szived
kririil, simogasd meg,

amit nem tudsz,
hdtha hozzSd szelidiil,
hiszen iddtlenked€sed
most nem l6tia senki.



t .

Rossz arcod van a borotv|lkozishoz,
a szappanhab alatt az Srkok
nem ldtszanak, m6lys6giik
m6retlen, a kecske sem tudn6
iltugtani, hftt mtg a penge -
magy arLzatnak ennyi mindig
e16g, csak moss kezet ut|na.

5.

K6sz rtihej vagy ennyi elevens6g kozott -
nr€zet akarsz, hilt belehatapsz egy tulip6nba.

Danzsait az odvas fa riduszitia, ott van a t6,
hogy megmeriilj, de belezsibbadt|l a virakozisba,

csak a krumplibog6r meg a leszakadt sezlon
pedig fogaidat egyetlen mogyor6 megzab|lta,

7.

Micsoda nevet6s melegedik -
friled moge brijtak a pisztonok,
passzi6zik a zongora v6led,
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a falak visszhangot zakatolnak -
egy jancsiszog ugrdl a I6cAn,
te meg enekelve beleiilsz.

J6 volna a csoda harmadik napjiln
csom6ba gyiilve rrihdgni valakin,
hinni, hogy nem a te
iddtlen kalapod viszi a sz6l,
hinni, hogy nem te rchang|lsz egyszel
gatyiban a csdbit6 utdn,

hinni, hogy nem a te arcod
rozsd6sodik a holdt6l.
jo volna tril6lni a reggek,
hogy senki se 16ssa,
nrikor az 6gy al6l kib6mulsz
egy teny6rnyi napvil|gra.
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MONDOGATO

Valamin megint tril vagyok:
ittam az frvacsora borb61,
szhmban az egy-pofa kenydr,
s j6 v6lem6nyem van a korr6l.

Ez is kaland, mint annyi m6s,
egyritt r.innyog a lAjdalomban
tohasz meg istentagad6s,
amig a der6k belerokkan.

Aztan m€,g mindig ottmarad
a krirhinta attrakci6nak -
ki mern6 nekem tiltani,
hogy a p6,nzem6.rt passziozzak.

9o

KI SZEDI OSSZE

Ki szedi ossze az elhagyott
szerelmes mozdulatot,

testrink
kicsoda

nyomin a ftiveket
. igazitja meg,

6lmodni kellene
betakatgat-e,

mert sziik a reggel s vastag a
pokr6cba burkolt eiszaka,

h6t ki szedi rendbe a
dolg6t: a hatm6ni6t,

hogy a nyakamb6l kivegyem
a dogcddulSt, cimerem.



Masodik iuszak



MASODIK EVSZAK

Menn6l a temet6be - Van ott vir6gb6l el6g! -
Eleven 6gat ne tori, hi6ba viszed oda:
a szirmok elziillenek, te meg csak riregedel.

Fdjdalmad nem is igaz. Nyarad belombosodott
erdej€t lakja a vhgy, zigatja tlny 6s meleg,
mit akarsz kezdeni hdt bet<ippedt sirok k<izcitt,
alrol a vir6g nem is vir6g, csak szdnakozds,
btvils az elmrilottba, annak is nagyon hazug.

A ktivek hallgatagok, .rluUoo tiirt6nelem,
vil6gnyi tapasztalat - mennyi sors, mennyi kudarc!
Fedi a halottakat egy dlnyi fekete frild,
n6vekszik szomorifiiz, olajf.a, bodzabokor -
beomlott bunkerokat, sirokat foszt a gycikdr,
felitin a m6lyb6l a mrilt, vir6g lesz, tal6n gyiimrilcs,
vagy csak egy sz€p mozdulat: 69, ami madilrt repit.
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Ne menj a hallgatisba, neked ott korai m6g,
a frild az fcildnek marad 6.s gazdag n6lknled is -
a temet5be ne menj, mett nfinilltak a f.6k,
talah|ny 61ni akar, maghnak mind kiszemel,
mert te a nydrderek6n beesteledt6l nagyon.

x

Fuldokl6 tekinteted egy mad|r folemeli,
messze bitangol vele - vigyLzz, mert elejtheti!

*

Te nem vagy eml6kezet, arcod van, mozdulatod,
tribb vagy a muland6s6g 6tiz6 kdvein6l -
mi6rt 6llsz t6rsta1anul, v611ig besz6 a sdr6t,
repc€t, tarackot noveszt testedre az 6jszaka,
eredi a hal1gat6sb6l, eredj, merr eltekozol.

.)6

LANYOM

Ldnyom Almhban dnekel,
reggelre elfelejti -

6,n azt hiszem, egy tulipdn
elkezdett megsziiletni.

V|llina veszi az eget,
kiri l  a holdvilAgra,

hosszri szerelmet 6lmodik,
csil lagporos a sz|ja.



RAPSZODIA

I,assan lehii l a fold, iegenyelombra bukik a nap,
elmrilatva az id6, az 6sz sem irgalmasabb -

vdlladralrjkritt kab6tod mdr. r€gen az enytm,
arcomat belem6rtom a sz6lbe,611ok a ny6r perem6n.

N{icsoda ize van most is az erled€snek, forr a bor,
birsalmSk illata mdszk6l, f.oszlik a kok6nybokor,

ldtom a mril6 napot, te mdr nem n6zheted soha,

neh6z akaratok kcizt kev6,s az ember fondorlata.

Ki mondta n6ked, hogy sz6ljdl hangosabban,

hogy homlokod 6s keserii oklodet mutogasd,
te forradalom b6lyeg6t hordoz6, mindig nyughatatlan.

KoztArsas|got kiki6lt6, h6nyszor rezdtilt6l tissze

m€g az 6gmoccan6sra is, akaratlanul;
te szem-el6t t-taftott, falu szitmiizottie.
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Napsz6mosa sz6litadanul a sz6tlanoknak,

villladra lokott kiskabitban hd'ny liszakilt

btfitill, amikor m6g a csillagok is vacogtak.

Mandhattill v olna akilr itlletnapig varr6gdped,

mesebeli vasgeb€d mogott, falusi szab6leg6ny,

te soha nem-lel6ie a nagyobb darab keny6rnek.

Ki mondta neked, hogy mit ielent az tit6gi csillag,

vasal6k 6s glancruh6k szorgalmas hiib6rese -

hiszen csak hitt€l, s a legnehezebbet m6gis kibirtad.

t .

Hol van a miihely zughba rcitett t6rogat6d,

te D6zsa-v€rii, tcirv6nyre-nemzetre veszedelmes -

szercztll kenyeret, hist, tejet meg tftzreval6t,

hogy unok6id kcizott majd nyugodtan kitelelhess,

hogy elmondd az elmondhat6t, sorsodat, hited,

de papot, k6ntort hi6ba kergettdl h6thatdrnak,

gyolcsinget hiztak r6d, engedted mint a gyerek,

arcod megigazodott, s ap6m6k vitt6k a cseref6kat. . .



4.

,'r dolgok k6zt odahajt engem a kiv6ncsisdg -
mint btitykos kezek, nyrijt6zkodnak az 6gak,

hasonlitanom kellene, de naponta m6sk6nt magyarAz,
okosit mil6 6s maradand6, s tudom m6r, nincs bocs6nat.

L6tom a mirl6 napot, tobb6 nem n6zheted velem,
nem csoddlkozol az eltakart r6szleteken.

nrint a bogfu a letarolt 6gon, szitt6k fokjtt a madAr . . .
M6g egy |lethez er6d nem maradt, nagyapAm!

JUHASZERZSEBET

M6r <isszeb6krilne v6led az id6,
a f<ild is elkritelezett t6ged,
kuporgatod a napokat, ahogy fill6reid:
rujtad a muland6s6g ki ne fogfon,

mert tudod, minden l6p6sed kozeledik
zt megacl6shoz, a kriveteliidz6 gyoketekhez,
ahol mdr nem juthat neked semmi dolog -
ezeft az igyekezet, menekiilds a hallgat6sb6l.

Pedig frileidet a magany olykor betomi,
felnyrilik a kezed, emldkeidben megkapaszkodsz,
bizonys6gnak a ntgy testv6rt cib6lod el6,
gyermekeid: I6ssa a vil|g, mi lett bel6led.

L6ssa a vil6g, hiAba rrividi.ilt meg a tekinteted,
te m6g oll6val, vasal6val vit€zkedsz, mintha
otvenn6gy 6v kev6s lenne, vildgolsz f.6l-6jszaka,
ftjlsik6lod a szob6t, fdnyesited a Napot, Holdat,

ne birtokolion t6ged a romlds : bec|,zgeted
a gondot, babon6s fekete macsk6t, el6tted
At ne szaladion, kital|lsz furfangot, hazacsalogasd
messze k6dorgott kdlykeid: 6lmokb6l almozol f6szket,
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De a sz6l, any|m, lassan lebontia hajadat,
fdlsziv|rog az tgig: fosz16 kondenzcsik, hangia
m5r nincsen, cisszeb6kiil v6led az id6, i6n a vihar,
hogy l6zadat, gyotrelmeid kimennydordgie.

csak iriiienek, hangos. ki6ltozdsukat elviseled APAM

i|tjak be tisztaszobdd, a Hold-udvar|t, kit|lys|god i
lregy-v<ilgy€t, fekiidj6k tele i6szagri parnhidat,
csak jcijjenek. Mert t6rt6nelem vagyunk n€ked, 

,

sorsok, kudarcok, melyek fcilcitt mdr nem uralkodsz, ;i A kc;lykeidert eladtad negyotcid eleted,

hozunk i6vend6t, fal6nk kisunok6t, darabka szilai dalokat 6nekl6 torkod is berekedt,

MagyarcrszSgot ; fo.gaidat a szeg€'nyseg tovig |efigta,

nregmutatni: Nem hullasz ki az id6b5l, ez is te vagy, nincs m6r isten se, hogy egyetlenegyet megkorondLzna.

vil6g6hitSsod n6.gy lgtiljat betoltdtt szrilet6s, sziil6s. Nem kell senkinek cltorzult ncvet6sed,
nc,m keil akantod, drirg6 ciszintes6ged,
pedig te Tizedik-igaznak a bajban oda6llt61,
rue legyen Szodoma, vihart, vi l ldmot hiteddel

megalAzt|l.

Odaadtad a szived: hiktessen konokul
r.ar6zsos indul6k titem€re,
oltozzenek betonba, vasba 61maid,
igyon veritekedb6l a fold vct6se.
Odaadtad az arcod: merdsz von6sokkal
rclesz|ntott|k az 6vek,
nl'eltdl dogleszt6 petr6bizt,
keseriisdget.

Y asaI6g6zb6l kibuk6 tekinteted
a hajnalok vdresre cicomaztitk,
igyekvcsedben az inged is lerohadt,
hagytad, a kinok izmaidat bembrssz6k.
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Odaadtad legszebbik korodat:
szerelmedet a kolykeidbe belerj lted,
elbitangoltak t6led v alahlny an,
csak dllsz, s a mrilt boz6tosa vacog mrigiitted.

VIRAG E,S iTELET

Tudom, ap6m, nem igy akartad, M6g kapdosol a vil6g diszletelhez,
amikor folkinaltad e kornak sorsodat. csinositandd magad, pedig m6r r6gen
Pdzok 6s poz6r.ok t6led mit akarnak, nem hasonlitalak senkivel.
benned nem sziikiilt n6gy fal kozt ez az orszAg,
szerz{s hatalma nem rontotta meg az okldd, Mert szebb vagy te, mint a bizAt aranyl6
farizeusok hiis6ged hiaba ostoroztak, dombok, mint a ny6r, mikor zoldelll,
kuf6rn6p koziil te mindig menekiilt6l, tdmdr haraggal cifr6lkodik.
tudom, ap|m: mozdulatod nem adta cl a dolgdt. Oledben megsiiriisriddtt az id6,

drny6kod k6tszeresre noveszti,
T6ged a gondok maguknak kiszemeltek, hogy karomba idesziild a jov6t,
I6tlak sietni az izgatott idcjben, ezt a ta76nk kicsi kolykot, akft(jl
keresztiil 6raml6 mez6n, meg6bredt foldeken, olyan kev6s denilt ki eddig,
Lgak hajolnak ut6nad gyiim<ilccsel visclcisen. csak rugdal6z|sht mutatod n6ha,
MAr egyre tobb kozcjd lesz gyok6rhez, tdghoz, szem6rmesen, ahogy k6t mozdulat
bar|zdAk krisznak hozzAd, s a vil6gon atvezetnek kdzott meg5llsz csod6lni
m6g tiltozndl var6zsos ingbe, mcnn€l hadakozni, krit6nyed rezdiil6seit.
de lassan felbomlanak benned a kontinensek.

Mert szebb vagy te a galambokat
6desget6 besz6dn6l, kezedben
tiszta btza van: rircim 6s rem6nyked6s,
szetosfian|d magad, hogy
rnegsokszorozva visszakapd, de m5r k6s6.
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Halint6kodig hiktet a kicsi baba,
nem tudsz elfutni el61e.
v6rrendszere bel6d ktjt6drjtt,
sziwereset is t6led lopta,
ott 6l6lkodik mindig, minden
dolgod mdgott, krivetelcidzik,
besz€lj r61a akawa-akaratlan,
mert egyre krjzelebb ion az idb.
mikor a vililgnak meg kell mutatnod:
ime, az Enek, torkunkb6l kiszakad6 sir6s,
egyetlen <irdks6g, amit kaptunk,
amit adhatunk, konok ldlegzetv6tel,
mint a f.6lsz|ntott dombok, ha
nekizoldiilnek: legyen a vil6g 6g-boga
tele vkhggal, gyonggyel, gydkeret teny6,szt6
sziv6ssdggal, kett6nk akatat|val.

Mert szebb vagy te a muland6s6gn6l,
cit|dds kormenetek nem jdrhatnak be
t6ged, nincs h|za, v|rosa benned
c hallgat6snak, pedig osszezilrt
minket a vi16g, tenytnyi ablak
az egink, birtokunk egyetlen sezlon.
Borzongatna m6sokat ez a mag6ny,
keserii nizokat |rkolna arcukra az id6.
Nekrink haza, meft sorsunkat
itt lakja rc7e az ot6m, p6zok
n6lkii l  jon ide a szel, minr
a legegyszeriibb hasonlatok,

rc6
r07

mint paraszti 6seid monoton
6neke, mint proletir aphm
benned szorong6 unok6ja.

Mert szebb vagy te a legszebb
mozdulatokn 61, hrhba nehezedik
rirny6kod k6tszeresre, mdr r6gen
nem hasonlitalak senkivel.
Csondesen zdrom be az ajt6t, fel ne 6bredi,
keny6r6rt megyek a boltba, s6trt,
krinyvek6rt, hogy gazdagodjon
hitiink szerint a vi75g,
mert tdrv6nye nektink it6let.



VALAKI SZEF*ESSEN

Ringass t€kozl6 anydm,
anyaflld, ringass rireg engem,

miel6tt sz<irnyiit gondolok,
valaki szeressen.

Adj r5m gyolcsinget, tiizet,

iusson egy pohhr viz,

ordasnak nyugalom, hiszen
halott krilyk6vel iritszik.
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,.Belendzel a hallgatag ti ikrirbe

\ I icsoda h; i t t6r  ! "  -  Egyik
je l lcmzt i  r -ers iben igy sej tet i  he-
lvet-helvzeret  a v i l : igban a k i i l -
ro.  rk i  c lctkorre n6zr.c mdr
nem is rr  legf iatalabbak kdz6
ran.'zik. de roretlcn fri l fcdezri
ds oavizset lo kedvc f iatalos
szenrccielrr  csihoi  k i  belr i lc ,  ha
a . . : f ,F.e: .  a v i l r ig probl im6i

:rr :  {ef \  }Zer i t ik .

\ t i : ; . : : r r  i iz , , r  : r  kdzdsscg i r : inc
erzea : ; l< los:ee tol t i  e l  -  va-
l :m<: i r r  vcrse tarnusi that ja ezt
- . : :  l : : l  verser i rn i .  t r { inden
\ : r : r  r  r r  , ,e i . r . .  61t  1na I  mer-
:ei lo rud-: tos: ig fekezi  lc ,  ha
. t i -c:1 . l i :J i rot t  kepe,, tL i l len-

drre:e :  s i :Lrzotr  ceion; olvkor
epcc: =: : : !  rdt t \  - t :  i t  tudatosen

f olm:- .  ;c-" i : :zsr:  rLr l  k icsrrrr  -
G- i  

-ez-r i  
r ' ; ic . r  bennc mun-

i , i . .  :Z:-r i r r - .  i l rcr i i . . ' r  ep-
pe: i i : : - - :z r- : l is  Iersei  iaYara.
Hir 'z ix.  e:dernc:  c lk iserrrr  e
k:zc: l : , :s io l ro i  bolvongr isra az
e.si  * : : : ' :cr .e i  je lcntkezcl  szcr-
zot .  Fi- : : r  erz i -seibcn nem cgy
i f i : : :  : :  ic ; re5b poer: t i i rs ival

r ! , i , - : .  re: : i  r - r 'cdInk ral in.  ha
negs ' - - r t rz: i : ; i i  :z :  , rz , l l l i t6st :
go:JuiJ: i - i :z : in:  r - ivodesdnak

r:rscihoi  i r rer 'zu m:gjnvo.; iga

- egreiore leeal ibbis -  nem f6-

kez5je, hanem serkent5;e k6lt6i
rAj|kozodAsilnak, mivelhogy fo-
kozottan kdszteti a probl6mek
ijnAll6 folfedez6s6re 6s dtgondo-
lris6ra. S 

^zt 
kivlnhatnank G:i-

bor Zoltrinnak: ngy haladion
tovAbb a mcgkczdett riton, hogy
e ,,rokonsdgot" is taftsa, s m6g-
se mondjon le e k<jtetben doku-
mentrilt kdlt6i egy6nis6916l -
m6g akkor se, ha ennek tovribb-
ra is magenyos er6feszit6s az
5ra-

r917. riprilis 7-6n, Hajdribagoson
sziilettem. Any:imt6l lrzdkeny
6ne(zetet, ap6mt6l kifogyhatat-
lan szertelens6get kaptam ijtJ:a-
val6nak. Sziil5falumon kiviil lak-
tam Szolnokon, Vokrinyban, Szi-
kesfehdrv6ron, Hajdisdmson-
ban, jelenleg Debrecenben 6lek.
N6gyen vagyunk testv€rek, szdl-
s5s6gesen kiilonbrjz6ek valah6-
nyan. Nem is tudom, hogyan
n6ttijnk fel cgyiitt.
Tanult szakm:im szerint 6pit6sz-
technikus volnik,  de nagyon rr i -
vid ideig hasznositottam ma-
gam ezen a teriileten. Hivat:i-
somnak a kdnyvterieszt6st ve-
lasztot tam, je lenleg a Mi ivel t
Nep Krinyvterieszt6 Vrillalat
szolgrilat6ban rillok.
Kci l r r ik i r t  az Al f r t ld indi tot t  c l ,
majd a Tiszat:ij, .Jelenkor, Uf
i rds,  Napjaink 6s a Rr id i6 is he-
lvet adott verseiirnek. K€s6n
kezdtem, de elkall6dott 6veim6rt
ncm hib6ztatok senki t .  Vonz6s
6s taszitis vdgletei kijzott is hi-
szek az igazs6gban, k€t Linyom

lor.end6jdben. Ars poet ic6t  k i i -
Ic in nem fogalmazok, azt  min-
den cselekedetem, kimondott
szavaim cisszess6ge tanr is i that ja.
Szeretnik tisztessdgesen €lni, al-
kotni mind6nk boldogulis:i6rt.

Gdbor Zolttin


