
— igen, a csepeli Dédi, a tiéd, 
nagyapád anyja. 
Szóval, nyár volt, fényes vasárnap, 
pompáztak a rózsái dédapádnak… 
— ó, igen, annak. 

Nem, kicsim, nem tudjuk, hol él a lélek. 
Lehet, hogy egy nagyon szép helyen, tényleg. 
Ő talán a kertben. 
Meglehet, hogy ott az is megvan. 
Ő meg kinn ül, tán épp a rózsalugasban, 
ahol a ringatózó rózsák 
az ébredő baba lépteit óvják, 
míg álma ott száll még a fényben… 
Nézd, itt a kép. Látod, itt középen 
áll a rózsák közt a baba. 
Hát ez az a kert. És ez itt középen, ez Anya. 
Na, na, kicsikém, jól van, semmi baj, 
ne sírj már annyira. 
 
 
 

Melankólia  
és a szél 

Verának és Ákosnak 
 
Melankólia és a szél.  
Széllelbélelt alak jut róla eszembe,  
köpenye úgy lengi körül, mintha szárnyak,  
pedig csak az áramló levegő kap arcot  
a könnyű lepelt mozgatva.  
Szélfútta lobonc jut róla eszembe,  
ráncba szedhetetlen a tengerparti szélben,  
miért is szedné ráncba bárki,  
rasztásodik az magától,  
tincsekké ráncolódik.  
Széljárta fakorona jut róla eszembe,  
mikor melyik ágára üljön, melyikről pásztázza  
a horizonton, feltűnik-e egy vitorla,  
melyiken vegye kézbe a botkormányt  
egy kondenzcsík nyomában.  
Széllapozta könyv jut róla eszembe,  
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kerti asztalon felejtett,  
fel-felkapott lapok a vakító fényben,  
fuvallat átlapozta tündérmese,  
Ilona és Miklós szerelme,  
a szép és a szél nem csituló,  
örök egymás körüli forgása, tánca.  
Szélhajtotta ménes jut róla eszembe,  
hullámtarajok vágtája tengerporviharban,  
ahogy a vízsörény kacagva szétcsap,  
lobogva viháncol.  
Széllátta könyvtár jut róla eszembe,  
a hol itt fúj, hol ott fúj huzatban  
átlényegülő nyomdatermék  
porból teremtett, porrá omló népe,  
ahogy végtelenített sorban jönnek,  
ki lehajtott, ki felemelt fejjel,  
kócolt vagy fésült hajjal,  
türkiz Modigliani-szemekkel.  
Szélhozta Veronika-kendő jut róla eszembe,  
milliárd emberarc eredőjén áttetsző kendő,  
amit csak le kéne kapni,  
de az érintése is lehetetlen,  
mert ahogy közelítesz, úgy lebben arrébb,  
mindig csak annyit, amennyit a szemhéj, a lepke rebben,  
amennyi a ma és holnap között valósul. 
 
 

Macskaszem 
Rékának 

 
Fák karjaiban pihenni, Isten helyén.  
Ágak közt áttört kéken bámulni  
kondenzcsíkot, madárvonulást.  
Vadlúdvijjogással rajzolni éket.  
Metszeni íjhoz ágat, tollazni nádat,  
hallgatni íjhúrzenét.  
Gurulni parton, vetődni tengeritövek közé,  
gyöngyikék nyomán.  
Burokmagadból föld burkává válni.  
Bejárni gödör mélyét, keleti-nyugati partját.  
Ismerni a hadiösvény minden fűszálát,  
Manitu leheletét.  
Életet lehelni tört lepkeszárnyba.  
Káposztalepkeraj után szaladni,  
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zöld macskaszemre meredni,  
míg kihúny a fénye.  
Őrizni a megbocsáthatatlant.  
Isten helyét. 
 
 

Minthazsoltár 
Bogának 

A kényszer elköszön 
ha lenne bár szabad 
de Isten énekel 
és nem bocsátkozik 
rímhelyzetbe sosem 
a rím a rímtelen 
emberből van csupán 
ahogy a számok is 
az öt a hat a hét 
húgom az ötvenért 
halt önkéntes halált 
engem a hatvanért  
köszöntők sora ér 
ez igazságtalan 
mondja a csipketalp 
áttört minták között 
nincs különbség sosem 
áttört mintázaton 
sejlik át mind a van 
az öt a hat a hét 
a század is csupán 
vezényel és jelent 
jó volt jó lenne még 
a mintha minthanyom
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