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Terra exotica
Pelikán

PelikánnaJ a szíve: úgy van velem.
Átdobbansz most egy keskeny fény jelen.
Ez itt egy másik kiköto.
Hamarosan elindulok.

A tömlóben harminc év full4áás.
Melyikünk halott?

Egy másik kiköto
Ez itt egy másik kiköto.
Át kell rajzolnom teljesen.
Fénycsóben, hanghullámon.lépcsófokon a mozgás:
a kikötOben én rejtezem.
De -lampiont a vízesés -
a függetlenség mellbevág,
Mint ha elszabadul a hajókazán,
ésjazzdobnak hiszi magát.

Lampion
De - lampiont a vízesés -
a szójabúz, a halbúz,
a ..máskint élni" rettegéseátfog.
Földrengés, vulkánfüst, barlangérut,
idegen papírszemét idejében
rugdosódik a város.
Támpont a láda, amit este kilenckor
a vállán vitt be az öltönyös igazgató a palotába.
A ládafontos, szegletes, nehéz.
Mondták már neked bármilyen nye/ven:
..Szeretlek, mint ládát a léc"?

P ' I
aplrszemet

Itkgen papírszemét idejében
karcsúmód hallgatnak a zárak.
Mért tud úgyfájni egy banképület?
Nec supplex turba timebat.



10 tiszatáj

A koldus az újságjára dermed.
"Vasfüggöny", olvassa, és kacag.
A csatornán olajrakomány. A dokkmunkások
macskahátukkaloda hajlanak.

Térdigjárok a vízparti szemétben,
idegen papírszemét idejében.

Macskahátukkal
Macskahátukkal oda hajlanak,
ahol szépség,nagyratörés nincs már.
Szembe patakzó élet sincs.
Olaj, filzavart víz, moszat, hínár.

Szétvert húsú asszonyok cikártásaa gyöngyért.
Nézed. Az olvasztárt is néznéd.

Nem segít a gyöngysorvásáriás. Se Tolsztoj, se Marx.
~gydama~crónak~rorem~~

A kagyló is, ok is beledöglenek.
Mért tud úgyfájni egy ~nképület?

Cs6nakba törettetés

Hagyd a magad csóna~ törettetését.
Tágasabb a hegyi úton.
Szolga vezet egy öszvért.
"Szabadság - szólaz öszvér.-
Amit hallott, mind rágalom.
A nevem: Dr. Ló. A címem: kastéj.
j-vel, mint csermej, csevej,paraj.
Az ételem sertéskaraly. (Mint
karvalyJ Lábamon topán.
Morgenstern a keresztkomám.
Témám: afinánctóke és az éhség."
Hagyd a magad crónak~ törettetésétl

A hegyi úton
Tágasabb a hegyi úton.

Lélegzik a talizmán. .

Csupa osi mozgás a ~mbuszliget.
Kardvasa mögül néz a nádorispán.

A pálmák körÜLa talaj repedezett.
"Hol a szolgahad? Hol a ló?
Kié aföld?" "Azé, aki megmuveli.
Dehiszen ez nyilvánvaló. "
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Csupa lSsimozgás
Csupa osi mozgás a bambuszJiget.

A romos pantheonban, az eso verte híd alatt

éjszaka martalócok, szerelmespárok alszanak,

senki sem tud lépcso"be égett Iábnyomokról.
Senki sem hiszi azt, ,.kolomp szól ~

Ez csak az osi mozgás. A madarak jövendölése.

Ajtónyílás hajnal felé. Sikoly. Mert nemcsak menekülésre
termett a világ. A liget lobbanJénylik, elvakít.

Honfoglalás. Ne hivatlwzz az óseidre. Te vagy itt.

Lépcsóbe égett lábnyomok
Senki sem tud lépcsóbeégett lábnyomokról.
A tUzhányók már cso~kig égtek.
Ne hivatlwzz lépcsóbeégett lábnyomokra.
Mégmost is égnek.

A tuzhányók
A tUzhányók már csonkig égtek.
a rizsföldek közt fejfa-léptek;
a nép a viccelodésfényköreit rója,
a büfékben szendvics és Cola,
ez hát a túz ditTfenziója.

Fejfa-léptek
A rizs[öltkk közt fejfa-léptek.
Vonat, halászhajó, szikla, háló
visszadobja. Reng az öbölkaréj,
fe/akad a huUám a csúcsokon,
mint a palást. Álomnyelwn
hallod meg majd afeltámadást.

Reng az öbölkaréj
Vr.sszadobja. Reng az öbölkaréj.
Elias Canetti kié?

A partoké, apartoké.
Pau/ Celan? Kafkal [strati?

Visszadobja. Nem tudja, mi.
Nem tudja, mi, nem tudja, hol,
a víz, a víz nem válaszol,

feljön a hold. a víz dagad.
és neveket és sorsokat

gyökerestii/dobá/naki.
S a part mértéket tart neki.
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Gyökerestül

GyöltemtJiJ dobá/na lei.
Ezért kis, Ieorbács, hóhalJl,

gránitszoborrá éhezés
CSAklátótiÍfJbfm érhet e~

ha melléd épül vaialei,
leötszer-, tea- is hlrhozó,

alei vltlen stm hagyna e~

nem Mlna /ei, nem hAgyna lei,
gyöleemtUl nem dobna lei,
gyökerestül sem dobna ki.

Hóhalál

Ezbt kés. korbács. bóhaUL
A percre érzékelheto.
Mint esotpagodatetó, .

titkos /eljárót szeretO,
a test megérti, rány;,1ik
a végképp wnbe dermeJÓ,
az ajtó féMton megál~
kötszer, tea, hir ér/UZiIe,
messulleni már nincs ido.
Aztl.Ína Lídát elviszik.

Már nincs ido
Mestzelleni már nincs ido.

Az ajtófélúton, sötJtnek
ütódika sziIelatetG. '

KöleörGin, szél leánya, fékJe.

Szél leánya

Kökörcsin, SZéLkán,.. féJtle.
Tömlo lobog,fÜWIedobolnak.
kormányos csontja, n)'U.?gafényjel.
Sehol IIcsónak. bj el Érj el




