
Bástya 
Az emléktábla szerint 1730 körül 
épült barokk ház reneszánsz stílusú 
belső udvarán üzemelő kocsmában 
láttam utoljára apámat. Fröccsöt ivott, 
én sört, aggódott, mikor fejezem be 
a doktorimat, a könyvet, amit írok,  
összeházasodunk-e valaha az elvált 
pasival, akivel évek óta együtt élek, 
közben a szomszédos asztalhoz leült 
a gyerekkori kertszomszédunk, legalább 
húsz éve nem találkoztunk, odaköszönt,  
apu végül neki fakadt ki, hogy: „Sose  
fogok én már az unokámmal focizni!” 
Nyolc éve nem jártam arra. Sok volt 
a dolgom, időközben férjhez mentem,  
megírtam a doktorit, a könyvet, két másikat,  
lett állásom, több is, meg a potyadék 
melók, folyton rohantam, minek is 
mentem volna arra, kiesik az útból.  
Csak most, hogy a karantén véget ért, 
a mozgásra kiéhezetten indultam 
szokatlanul hosszú sétára ebéd után, 
így tévedtem oda. A kocsmakertben 
néhányan most is ittak, beszélgettek: 
ismerős arcú, idegen emberek.  
Ballagtam tovább, hét ágra tűzött 
a kora nyári nap, kiszabadult a nép  
a folyópartra, andalogtak, fagyiztak, 
egy szerelmespár a hídon szelfizett, 
talán turisták, én is olyan komótosan 
nézelődtem a felújított Dunakapu téren, 
mint egy turista, megszemléltem a két 
új épületet, a domború tükröt, amelyben  
az egész belváros torzítva látszik, 
ahogy más vidéki kisvárosokban is azért 
olyan otthonos a séta, mert emlékeztet 
erre, mint ez most önmagára. Rég nem  
ismerek itt senkit, és engem se ők. 
Pedig mennyit mászkáltam erre  
kamaszkoromban, milyen éhesen 
vártam, hogy jön a szerelem, a vers, 
a barátság, az élmény, a kaland, hisz 
rámköszönhet bármely pillanatban! 
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De nem jött. Nem itt. Nem akkor. Csak később. 
És most is ott van bennem és velem, 
ahogy a kora nyári napsütésben 
ráérősen sétálok, tét nélkül, jóllakottan  
ismeretlen arcok és ismerős gesztusok közt, 
mint egy szép kis vidéki múzeumban. 
 
 

Ébredés 
A teraszon kávézom, épp előttem 
egy rezgőnyárfa áll. Rezeg a szélben, 
nevéhez híven. Hallom susogását, 
s felébred a régi vágy, hogy megértsem. 
 
Úgy fülelek, olyan odaadással, 
ahogyan figyelni gyerekként tudtam, 
még alig szakadva ki a világból, 
nem különválva, eltávolodottan. 
 
Próbálok nem az lenni, aki nézi, 
csak lenni, úgy, mint az, amire rálát, 
próbálom felfogni az anyaföldbe 
gyökérzett mozgás növényi tudását. 
 
Le is veszem a szemüvegemet, 
rövidlátón csak sejtem, amit látok, 
hátha az elmosódott képen át 
jobban értem a mögöttes világot, 
 
hátha a romló test, a természetbe 
visszaenyésző tudat épp az út. 
Próbálgatom így is és úgy is, csukva-  
nyitva érzékeimen a kaput 
 
a szélben rezgő nyári nyárfalomb 
érthetetlen szövegű énekének, 
melyben sose volt vagy elfeledett 
nimfák, tündérek, druidák beszélnek 
 
a teremtés iránti bizalomról, 
amelyben a létezés az alap, 
a teljes láthatárt betöltő élet, 
és a halál csupán egy pillanat, 
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hol nem az univerzum végtelen 
sötétjén csillan egy életnyi folt, 
halvány világú, apró, reszketeg, 
mert tudván tudja: nem lesz, sose volt. 
 
Jegyzetelek, de a lomb susogását 
elfedik zörejükkel a szavak, 
már csak én kopogok a billentyűkön, 
kávém elfogyott, elindul a nap. 
 
 
 

Várakozás 
A pribékek pincéjének mélyén 
egymásra dobálva még ácsolatlan 
a keresztfa szálai és Veronika kendője 
szegényes szobájának asztalán 
gonddal összehajtogatva vár és 
a birkabőr erszényben lapul még 
Júdás harminc ezüstpénze is 
Kajafás zsebében és a kis szamár 
jászlában kikötve még szénájában 
válogatva majszol ráérősen hogy 
Virágvasárnap hajnalán majd 
fürgén ügessen Jeruzsálem felé… 
Az idő csak illúzió dünnyögöm 
magamnak a Nagyvárad téren 
várakozva a kormozó légben 
az idő csak illúzió és már látom 
a templom kárpitját meghasadni 
az égbolt villámainál de előbb 
még a harmadik kakasszó esedékes 
Péter talán itt áll most valahol közel 
a metrópótló buszra várva és épp 
megáradnak keserves könnyei 
árnyakkal mázolva el mindörökre 
a maszk mögött az egyszeri csodát…
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