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C. TOPLAK JÁNOS 

Ithaka körül spirálisan 
ZÁGOREC CSUKA JUDIT VERSÉRE 

 
Hosszú és keserves bolyongásom 
Ithakába való kába 
visszatévedő visszarontásom után 
elvesztett cimborák helyett 
elveszettekre s újakra lelve 
végtelennek tűnik most e DNS-örvény 
e kényszerítő-variáló DNS-törvény 
mely minket időnket s tetteinket 
no meg a mulasztásainkat leképezi 
és föltérképezi kissé 
csavarintva a képen mindig 
s másunkban hol megmenthet 
hol meg meg nem menthet 
Nauszika a szépséges idegen 
phaiák boszorka anyái 
s atyái szent földjén …  
 
Ha lebzselő kérők jóllakott pökhendi 
tréfalármája illandó álmaimat bontja 
ajtóm előtt én mégis alázatos türelemmel 
várom ki az én időm, öt percem akár 
vagy pünkösdi királyságom 
amikor vivát kiáltanak majd 
és elenyésző hőstetteimre emlékeznek 
még a trójai előtti csatákból 
s az azutániakból is akár 
mindazok akik ma még megvetnek 
s látják bennem a szálfát 
semmibe véve engem, holott 
csak szálkát kéne látniok …  
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Elmúló ifjúságom száműzetésében 
ha Penelopé a sebhelyek drámai 
tragikus vészjósló csöndjében 
félidegenként rakja közös tűzhelyünket 
melyre a rőzsét már én szedtem 
s nem a lebzselő pökhendi kérők 
csaholó barbár bandanépe 
s ha mosolyom már félmosollyá 
satnyult-csupaszodott akár 
félidegen arcomon idegen jellé 
melynek élén pusztulás satnya 
csorba vásott foga rágott 
drámaian kifejező 
ijesztően aggasztó-mély 
gond- és szenvedésárkokat 
s a fegyverem-fullánkom által 
halálra sebzett-kínzott  
ellenem átkai szitkai által 
képződött ború-baljós 
halálosan végzetes árnyakat 
tény és tény marad 
– ha nem is ad alám felemelő 
kockázatos Daidalosz-Ikarosz-szárnyakat – 
végül is az a győztes 
aki a porondon élve marad 
hűséges ostromlott Penelopéjával …  
 
 

(címtelenül) 
 
az eső esik 
az alvó alszik 
az éber éberebben 
ébred éberségére 
elmereng mindenen 
és a semmin 
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most épp semmit 
volna tenni jó 
és jót aludni 
de ő tesz-vesz 
és mond mindenfélét 
csakazértis 
hogy semmittevéssel 
és semmitmondással 
ne vádolhassa őt senki 
s ne vádolhassa önmagát 
Ember és Isten, 
múlt, jelen, s utókor előtt …  
 
 

Politikai …  
 
ne fetrengj ágyadban hiába! 
agyadban hiába 
ne fetrengjen a szó, 
a gondolat, az undor, 
iszony, utálat! 
POLITIKAI ÁLLAT VAGY, 
ezt ne feledd! 
bármit is halandzsálsz, 
utad politikai 
polisz-politikai 
tikkadt tikod tikjai 
állataid állatai 
állati állatod állatai 
a farkad vége 
gerinced vége 
meg az eszed tokja 
egészen a zsigeredig 
mindes mindened 
mindes mindenestül 
POLITIKAI 




