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K°PESLAP AMSZTERDAMBñL
Allen Ginsberg eml¢k¢nek

¹reg voltÀl, kopott, hosszÃ kabÀtban d¡l´ng¢lve
siett¢l, a mÀrciusi sz¢l

bel¢d karolt, nem lehetett tudni, mikor taszÁt a
f´ldre.

°n n¢ztelek, ¢s kicsit f¢ltettelek, barÀtom.
Mert Te voltÀl Paul C¢zanne HÃshagyÂkeddje

¢s Chagall Z´ld hegedüse.



Amszterdam valamennyi hÀza Te voltÀl.
A Rembrandt-hÀz, ahol 12 guldent

fizettem, ¢s prÂbÀltam elhitetni magammal, hogy lelkem
mind magasabbra t´rve, egyes¡l

majd a sz¢ps¢ggel. F´lmentem a harmadik emeletre,
de nem ragadott magÀval a szenved¢ly,

csak a fÀradt bÀm¢szkodÂkat lÀttam, ¢s azt, hogy
az Ãj cipû felt´rte a sarkamat.

Te voltÀl az Anna Frank MÃzeum f¡st´s homlokzata, amelyet
Ãgy reklÀmoznak a tulipÀnos amszterdami

prospektusok, mint a Ballantinest, a k´lnit vagy a Shopping
Centert,

halott szemekkel n¢zted a csatornÀt, a hÁdon szÀguldozÂ
biciklizûket, a szemk´zti hÀz f¡gg´ny-

telen ablakÀban v´r´s bugyiban ¢s melltartÂban ÀllÂ
´r´mlÀny ´r´mtelen arcÀt, a t¢ren

¡lû napimÀdÂkat, akik csukott szemmel hÂdoltak isten¡knek.
Te voltÀl valamennyi marihuÀnÀt

lehelû kÀv¢zÂ,
Te voltÀl a sz¢kesegyhÀz, amit eladott

a polgÀrmesteri hivatal, hogy az Ãj tulaj bevÀsÀrlÂk´zpontot
csinÀlhasson belûle,

Te voltÀl a mÀrciusi sz¢l,
felkaptad magad az ¢gbe.

Kun çrpÀd

ELBRUSZ

Messze tornyokat, igen. A vilÀgv¢g¢n
f¢nylû t´r´k bÀdogtetûket. GrÃz harangokat.
Esernyûk csapkodnak a kûbÀnyai esûben,
s r´pk´d n¢hÀny a Fekete-tenger felett is.
Kumuluszok selyemÃtjÀn a rep¡lû,
a kaj¡tablakra vattaszerü angyalok lehelnek,
lÀtjÀk a kapitÀny naposcsib¢it sz¢tszaladni
az ¡l¢sek alatt. SÀrga testv¢reink, bÂlintanak.
Jajjaj SÀndor, besztercei gyertya´ntû
kiszÀll k´z¢j¡k, s a k´vetkezû jÀrattal ¢rkezik.
A sztratoszf¢rÀban m¢g ´r´k a szerelem.
IstvÀn iratai k´z´tt forrÂ bugyi, k¢thetes
feles¢g¢tûl kapta, melegen viszi haza.
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