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HÁRS ER NÕ

Mi ó ta el hagy tál
Mi ó ta el hagy tál, nyug ta la nul
ke re sem utam nem lé ted kö dé ben.
Szo rí tok raj ta, hogy ha meg la zul
va la mely em lék, ha nem rég, ha ré gen
kö tött hoz zád. Na pi fel ada tul
el gon do lom, mi ben vol nál te vé keny,
ha nem tar tóz kod nál épp odatúl,
mi kor ha la dunk ap rán ként az év ben.
A tél, a nyár, a ta vasz és az õsz
kör hin ta ként fo rog lá zas agyam ban.
Biz tos va gyok ben ne, hogy vis  sza jössz,
s ott foly tat ha tom, ahol ab ba hagy tam
a ve led va ló örök pár be szé det –
Majd rá jö vök, hogy tán már nem is élek.

Kép ze le tem ben
Kép ze le tem ben olasz táj ad ott hont
ne ked, olyan, hol egy kor Má ria
lett az an gyal lát tá ra el fo gó dott,
mert tud ta, hogy meg kell ha jol nia
a mes  szebb lá tó égi aka rat nak,
s hol cip ru sok és arany gló ria
köz na pit oly fen sé ges sé avat nak,
amit el vár hat az Is ten fia.
Ily szín helyt tar tok il lõ nek te hoz zád,
mint azt a rég múlt vász nai ra gyog ják.
Itt köl töz het holt kot tá id ba lé lek,
s csen dül het fel aj kad ról oly di csé ret,
mely nek fosz lá nya is elég a föl dön,
hogy sze münk bõl nem szû nõ könny ömöl jön.

Az a bol dog
Az a bol dog, aki nem szü le tett meg –
fe lel te a szi lén Midász ki rály nak
a mon da sze rint. Én nem ér tek egyet
ez zel. A fény nek kel le nek az ár nyak,
a bol dog ság nak a nagy szen ve dé sek.
A fes tõk er re ré gen rá ta lál tak,
csak ez te he ti igaz zá a ké pet,
csak et tõl lesz va ló ság gá a lát szat.
Hogy tud tam vol na, hogy mily üdv ben él tem,
ha el vesz té sed nem ta szít nyo mor ba!
Mily una lom lak na Dan te egé ben,
ha nem tá ton ga na alat ta pok la!
A szív, mely nek nin csen kál vá ri á ja,
nem szá mít hat so ha fel tá ma dás ra.
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Min den sze re lem
Min den sze re lem ja va ré sze ön zés –
so kan hir det ték év ez re dek óta.
Ha csak ez hajt ja, kön  nyen meg csö mör lés
lesz a gyö nyör re vá gyó szív adó ja.
Más képp kell él ni – tud tuk mind a ket ten,
meg kell kí sé rel ni a le he tet lent:
ne a jó ért foly jék köz tünk a ver seny,
ha nem hogy ki fog ja vin ni a ter het.
Most vé gül ne kem ked ve zett a vég zet,
nem ne ked kel lett egye dül ma rad nod.
Az én éle tem lett a gyá szos ak kord,
mel  lyel ki cseng a va rázs la tos ének,
mely sok év elõtt száll va aj ka ink ra,
most fáj va tér az örök lét be vis  sza.
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KE RÉK IM RE

Vi lág ló ked ve se ink
Vi rá gok: vi lág ra vi lág ló,
tö ré keny ked ve se ink,
haj szál gyö ke re i tek ben
a föld fe ke te vé re ke ring;
de gö rön gyök, kö vek ré se in is
sze líd erõ vel, még is ma ka csul
vo nul tok tö mör fa lan xok ban
föl, föl a nap vi lág ra,
seregeltek a dús te le vény bõl
kel ti ke, szel lõ ró zsa, bog lár ka;
gyer mek lánc fû, fe hér boly ha i dat
vi lág gá fú jom, ve lük együtt száll va;
kulcs vi rág, a ki ke let ka pu ját
ki nyi tó, vér vö rös pi pa csok
lo bo gó szi rom láng ja,
nár ci szok, gó lya hí rek –
nem a rek lám-fé nyek hi val gó,
vib rá ló, mû vi ne on-vil lo gá sa –
ti jöt tök, új hon fog la lók,
vis  sza hó dí ta ni tá jat, ha zát;
fo hász ként hadd mor mo lom ne ve tek:
bor zas fü zi ke, pi ros gyû szû vi rág,
fü les gyík po hár, kan ka lin,
hadd he ver jek új ra kö zöt te tek,
hogy il la to tok tü dõ re szív jam;
csor mo lya, ne fe lejcs, ördögharaptafû,
rin gas sa tok el öle tek ben;
kakascímer, me zei csi be húr,
ar com ar co tok kö zé hadd te mes sem,
s ár nya tok ban húnyt szem mel lás sak
bû vö lõ-bá jo ló kis gye rek-ál mot,
cirmoljátok te nye rem, hom lo kom
habosfehér, sár ga szi rom le gye zõk kel –
hogy bír has sam ép és  szel el vi sel ni
e be ton szür ke, vas tra verz-szer ke ze tû,
ri deg vi lág fo lyó kat, ré tet, er dõt,
tes tet és lel ket mér ge zõ,
romlasztó mo csok-hor da lé kát;
bo rulj fö lém Bol dog as  szony pa lást ja,
s hogy még is van re mény,
ti biz tas sa tok,
ti, a szenny fö lé nö võ-ma ga so dó
di a dal mas vi o lák, mar ga ré ták!

Két Krúdy-etûd
Kis cso dák

A rubinpiros bort kor tyol va las san,
nagynéha egy kis cso da is akad:
meg-meg les ni a bo kán felül lá gyan
iz mo so dó, kar csú láb szá ra kat.
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Vén csa var gó

Bor gõ zös, téli-nap-vörös az ar ca.
Pók há lós sze me a sem mi be ré ved. –
Ha né ha ko tyog va la mi az al ján:
már csak pin tes üve gé vel be szél get.

Bruegel: Dulle griet
Lát já tok-e a Bo lond Mar gi tot,
amint nyü zsö gõ ször nyek kö ze pet te
a Po kol ka pu ja fe lé si et ve,
csám pás lép tek kel to va im bo lyog?

Fel vér te zet ten csör tet csak elõ re,
kit kard ja el ér, hol tan ös  sze rogy;
ha meg pil lan ta nád, hát fuss elõ le,
mert más ként nem me ne kül hetsz se hogy.

Bélsárbûz-lehelletétõl a lég
lesz mi az más gõz- és gáz-ve gyü lék,
mi szem vil la nás ára láng ra lob ban.

Ím, a Ron da bugy rod ban is to vább
élõ nõi go nosz ság: fú ri ád,
kit vár nak már szol gái a Po kol ban.
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SZA BA DOS GYÖRGY

Mi már nem
Mi már nem olyan bá gyadt
krip li gye re kek va gyunk
hogy amit nem aka runk
azt is meg tes  szük ne kik

já ték ból akasz tó fák alá
oda áll ni s meg le põd ni
a já ték mes ter
hogy’ húz za meg
nya kunk kö rül a kö te let –

mi már nem olyan ha lott
gü gyö gõ pipali pa lik va gyunk
tör lesz ke dõk és egye bek.

Akik amit nem akar nak
azt is meg te szik ne kik

mint a szar ra száll do só le gyek.

1972.

Né ma requiem
Csont ja im fáz nak
ere im görcs ben
ré vült va gyok és
kövesszívû.

Iz ma im tör nek.

Már nem en ged nek fel
csak símogatásnak.

Lo pa kod va égõ
öle lõ hul lám ban
fel lán gol a lel kem
még is mint a tar ló

és fu tó ja jok nak
ha lá los pom pá ján
el ser ce gi gyöt rõ
vé ged év ez re dem.

1977.
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Van nak azért még
Van nak azért még bol dog napjaim…
ami kor né ha szeb ben éb re dek,
akár egy gyík le sõ, pók láb-tép ke dõ gye rek,
nem szé gyell ve ma gam ban a kínt.

Mert ak kor benn, a minden-védte csönd ben
– ahol sik lik sod rán az au to ma ta
televény-sinû Fény vo na ta –
va gyok, és nem tu dom, rá ho gyan ke rül tem,

csak azt, hogy vég leg ott ma rad nék
röp töm ön, amely ben ál ma im az

ég nek ágas kod va száll nak,
és az Élet ki zárt a ha lál nak,
és tu dom: egy jobb és tel je sebb vi lá got ad nék.

Pe dig túl sok erõ az ak kor bi zo nyá ra
együtt, hogy idõ elõtt így megsímogat
és le hul lik kõ om lás gya nánt: ma ga mat
mes  szi idõk be gyöt rõn szétdobálva…

1980.

Tár sam nak
Kik el vi sel jük mind a ket ten
itt az el va dul ta kat,
szem ben a lánc csör ge tõ csend del
amely bõl im már Rém ugat
kompjuterrel és ve res de lej jel –

ki iz zí tot ta hû szí vünk a
vissz hang zó esz te len ség ho nát,
igaz igéretet ve tünk frivoll
te kin te tün kön, tálentumunkat
meg fi zet ni leg alább, ’hol e vi lág
töb bet nem en ged.

Ide ge nek va gyunk test vé rek kö zött
és nem ég nek fé nyek vo nu lá sunk elõtt.
Ne künk a jó ság lett a part:
lük tet ni más csil lag idõt,
mint ha mi se tör tént vol na.

Vi rág a sza vunk. Né ma te ret köt
egy más ba égõ szí vünk sut to gá sa:

ha rang zen gés az ato mon,
szik rát vet kon du lá sa –
ka lim pál nak a sztalinorgonák,

su han nak örök halálba…

Néz zük egy mást
õs bus man sze mek kel.

1985.
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Ma gya rok
Föld be la pu ló né pem
már nem hall sem mit
nem lát sen kit
az Ég ben

2007. má jus 19.

A hos  szú úton
Vi ze ken jár a lel kem
gye re ve lem sze rel mem
gye re ve lem sze rel mem
lép ked jünk együtt a csend ben.

2008. jú li us 27.
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SZENTIRMAI MÁ RIA

An da lú zi ai si mo ga tá sok 1.
Vég te len víz vég te len part
a fi nom fö ve nyen me zít láb,
és zúg, zúg a fe hér ha bos hullám...
egyek va gyunk én, a rák,
a kagy ló és a ten ge ri hí nár
be lõ lük nõtt ki a vágy
vö rös bort in ni ok tó ber ben
egy spa nyol ten ger par ti
ét te rem te ra szán.
Por favore paellát 
és gracias az õszi me le gért,
s hogy meg állt ben nem az el mú lás,
és a né ma sá gért, mert be széd nél kül
is ér tem, hogy tör vé nyek mel lett és fe lett
egy pil la nat is a vég te len be ve zet.

Fél ho mály
1. va ri á ció
Min dig csend, 
fá tyol em lék a csa lád, 
köd be me rült asz tal nál.
Bor ba spric ce lõ szó da, 
idõ egét bugy bo ré kol ja.
Ka pasz kod nék ki szol gált tárgy ba, 
sta fé ta is me ret len táj ra.
Mindigcsend ha rap 
ég fosz ló bár so nyá ba.

2. va ri á ció
Min dig csend. Fel lob ba nó fá tyol.
Lágy köd pá rá ja ül egy csa lá don.
Hir te len fel bu kó-el tû nõ zá por.
El mo só dott ar co kon el ve szett,
esõvízáztatta ün nep leng. 

Ba rokk nõ öreg szik
És ami kor eljõ, ha eljõ hold sze ke rén a sá pa tag lo vag,
egy kor ró zsa szín or cá mon már a ron tás arat,
hát mi lyen átok ve tett há lót rám,
hogy min den perc egy hos  szú né mu lás.
Par tot akar tam min dig, szi lárd ta lajt ér ni,
erõs ke zé be gyengefehér ke zem ten ni,
vál lá ra hat  tyú nya kam vég re le haj ta ni. 
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Min den na pom
I.
El ült menny dör gés, zu ho gás,
tyúk ól ba ker ge tett ma gány
min den nap

em lék szem, a he gyi pa tak
csú szós kö ve i re lá bam alatt,
ahogy mo hák sely mei simogattak…
A ve szély tõl pi ro sabb a vér,
ne vet tem, és min den nap ez zel él.

Te to vált te me tõ, mon dom
ma gam ban, az let tél,
min den nap ok vissz hang ját
csám cso god rég.
Na gyí tót fogsz ke zed be,
alat ta egy pá ra folt mes  sze,
és csak ta lál ga tod, mi le het,
füst, vagy köd be ve szett
fo lyó fel szál ló vi ze.
Az üve gen le he le ted, mint gyöngy fosz la do zik,
a fö ve nyen, ki tud ja hon nan, mer re, láb nyom ok.

Tes tem ben tör tént
1. Las sú vo nu lás
Li la erek ben la pulsz, 
lom hán lépsz, 
fü lem be vér to lul,
és krá ter mé lyül bõ-
römön. Hûs reg gel jõ,
bom ló ned ve im fel ita tom,
(szét fo lyó har mat csepp 
haj na li fû szá lon.)
Lát tam, mit ér a tu dat,
mi kor ned ves le vél ként rot had.
Csak a test, ha ha gyom hul la ni,
csak az mu tat he lyes utat.

2. Le be gés 
Vég te len tör té net, mit tes tem be rej tet tem,
ágbogak, tu li pán, langy me leg fé szek,
fény gyúlt, óv tam bí bor il la tom,
és szü let tek ap ró csil la gok. 
…………………………
Most rán cok kal mé lyül nek tit ka im,
ru hám szo ros ra gom bo lom.

3. Öre ge dés
Apad, és tá rul a vén fo lyó mé he, 
kö vek, el do bott ka ca tok,
em lék könyv be pré selt szi rom.
Saj gó ré gi re pe dé sek mé lye
el va kart, hal vá nyu ló seb.

Esõ re, ára dás ra vá runk, mi kor
hab zó hul lá mon sze mét ka va rog.
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4. Szü lés
Ket té vált fo lyó, szo ros ra szõtt pók fo nál,
egy be forrt idõ tök nyúj ta nád.
Ol tá ron el égett szent ál do zat,
mé hek ös  sze hú zó dá sa, hús sza ka dá sa,
le pe csé telt csend bõl szült mag zat.
Ké ret len dö röm böl a ren delt idõ
po kol és menny ka pu ján.
Fá radt tes ted ned ve nõ,  
te rem tõ te nye rén le be gõ
gyü mölcs ho zó bol dog as  szony.

Kö te lé kek
A vég te len idõ bõl ki ha sí tott da ra bon tér de lek alá za to san, mert le nyû göz és 
fé le lem mel tölt el nagy sá ga, és azért is, mert oly vé let le nül és véd te le nül 
pottyantam er re a re pü lõ szõ nyeg re, hogy kény te len va gyok saj nál ni ma gam 
anyám, s apám he lyett, akik egy kor, mi kor még le he tett, óv tak, de az tán én 
óv tam õket, és ahogy vár ták szü le té se met, úgy kí sér tem én az õ tá vo zá su kat, 
és akar tam vol na min den jó val el lát ni õket a nagy út ra, de erõm bõl nem telt 
a leg szük sé ge seb bek re sem, mert egy re ke res tem véz na tes tük ben a ré gi erõt, 
és meg ret ten tem vég te len ki szol gál ta tott sá guk tól, és at tól is, hogy le kell vet-
kõz ni sze mér me met, ami egy kor a bûn tõl óvott, ezért nem ér tet tem a vi lá gon 
sem mit sem, és mi kor el vo nul tak a ret te net per cei, és õk nem vol tak több, mint 
egy szó, ha lál, ak kor én is el hagy tam ezt az un dok kö te lé ket, ami re azt mond-
ják, por ból let tél és por rá le szel, és ami be lõ lem fon tos, az egy pil la nat ra ve lük 
szállt, és hi á ba kép ze lem el né ha fe hér csont ju kat, ün nep lõ ru há ju kat, fér ges 
hú su kat, fod ros ha ju kat a föld alatt, min den nél erõ seb bek azok a sem mi ké pek, 
ami ket film re vin ni sem ér de mes, mert csak én lát ha tom õket, és ak kor még 
nagy apám is elõ lép a szõ lõ bõl, és így ha la dok vis  sza fe lé, és most már nem csak 
a múl tat saj ná lom, ha nem a jö võt is, ami is me ret len nagy ke zek ben for má ló dik.
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TA TÁR SÁN DOR

Kis tupírral
‹piacképesítve›

Ha csak úgy ki áll nék elé tek,
az zal, ami meg tör tént ve lem,

nem átall ná tok fin to rog ni: ›Eh, törpénelem!‹
Ha hoz zá ad nám is a lé lek rez dü lé se ket,
tõletek ki tel ne: ›Ez pety hüdt élvezet…‹
Ki kell te hát öt le nem olyan dol go kat,
me lyek: tó dí tás ugyan, ám a

pa pí ron jól mu tat nak –
erõ, ra vasz ság s ezer más fé le erény,
akár a gom ba, sza po ro dik gé pem me rev le me zén:
Sár ká nyo kat apríték és el nyer tem top mo del le ket;
mi sem természetesb, mint hogy hõseposz oly sok em le get –
nem volt hé rosz na gyobb Ílionban, sem fa lai elõtt;
tes te sül ni már ben nem lát já tok csu pán a haj da ni erõt.
Leg ki sebb fiú? Az, de õ a nagymenõ
(ki csú nyát mond rá, azért éj jel el jön négy manó…).

El nyer tem (mun ka van benn’) bró ker- vagy áru ház lánc-
ki rály sá go mat –

nyílt ti tok (per sze le het ka csa is!), me lyik párt tá mo gat,
vagy sok kal in kább én õt; il le ges sék csak ma gu kat a
kis csóringerek;
a szappanbuborék-hírnévtõl bíz vást el te kint he tek.
Levegõbe rö pí tet tem a

konkurrenciát,
pro fi terv sze rint per sze – nem ér utol sem mi vád.
Ban dá kat uszíték egy más ra, ne vetõ har ma dik,
ki sevró-kesztyûbe rej ti a végsõ

csa tá ig kar ma it,
ám ir gal mat nem is mer, ha az óra maj dan üt; 
az elsõ nap su gár üsz kös hul lák ra és kor mos fa lak ra süt,
majd, mint ki jól vé gez te dol gát,

sza gol ga tom gyer me kem fe jét
(� egy un cia va ló), mert tu dom, sze ret ni szük ség
s koc ká zat jól le het, ám de nem gyen ge ség;
s ha nem ne ki, hát még is ki nek vi lá gí ta nék?
(Ha amúgy tu dom is: hos  szú í-vel cso dál maj dan
a pél dám tól fasz ci nált ívadék.)

Tü rel mes a pa pír, ki tü rel met len, csak az ol va só;
ki meg szé dí ti pú de ré vel, az a bombajó.
Fi nom lélekbolyhocskákkal, szó csip kék kel áll ni ki elé tek,
ön-taccsratevésnek jó, de hit vány csal étek:
ezért nem po tyog hat e pa pír ra sem 

dirib-darab, el tört én-elem –
szél el len én sem un ta tok, lásd, s nem tör vény ke zem.
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RAD NÓ TI MIK LÓS IS ME RET LEN VERSEI•

(köz re ad ja: Sa jó Lász ló)

Ha to dik ec lo ga
sap kám ba kan csom is van                    két sár ga csil lag tarkit
fel öl töz tet te tek jól                    hul lát te tõ tõl tal pig
tu dom mi vár ha lál hát                    mi nek si et ni nem de
ho gyan ke rül tem én rám-                    erõl te tett me net be
ka ná ri sár ga csil lag                    ma gyar zsi dó ke resz tény
erõl te tett me net ben                    vi szem to vább ke reszt jét
cél táb lá nak csil lag de                    fe hér a kar sza lag
en gem vi sel ki lát ja                    tö meg ben ar co mat
an gyal lal száll fö lé bem                    füst fel hõ ben segit
a sí rig elkisér a                    ha lál biz tos bun ke rig
de mondd en gesz te lé sül                    mi ért kell ál do zat
mi kor ma gam se bí rom                    ci pel ni má so kat
goj zsi dó új ke resz tény                    ma gyar nak túl zsi dó
majd meg tu dod ki vagy ha                    csont bõr vagy húsz ki ló
vi dám ke ret le gé nyek                    mo toz nak meg bo toz nak
lat ri ná ra men ni félsz                    vi zelj kon zerv do boz ba
pa ran csot kapsz „Meg in ni!”                    nincs Is ten hogy segitsen
és har mad nap ra meg halsz                    hi á nyod sincs a pric  csen
ér tel me éle tem nek                    él nék de nem le het
meg der medt szil va lek vár                    ó édes éle tem  
min dent meg írok koc kás                    szerb is ko lás fü zet be
ügyel ve min den szó ra                    a rím re és ütem re
ro hadt din  nyét eszünk és                    ki is  szuk mind a tó csát
lö vés agyad din  nyé be                    tó csá ba loc  csan tot ták
erõl te tett me net ben                    lefekve és fel áll va
az ég re írok szel lõ-                    gyûrt tó csa cé du lák ra
té pett csu ka máj olaj-                    rek lám hát ol da lá ra
le tér de pel ve írok                    a föld re hol ha zám van
Belg rád Zimony Titelnél                    ma gyar ha tár a him nusz
Ószivác tar kó lö vés                    a vá gó hí don al szunk
Bezdán Da rázs Moh ács és                    Szentkirályszabadja
mint ök rö ket te rel nek                    vá gó híd ba rakk ba
Veszp rém Gyulafirátót                    Nagyesztergár Ba kony-
osz lop Gyõrszentmárton itt                   sze ké ren foly ta tom
utam s ver sem to vább Gyõr                    kór há zak nem fo gad nak
se baj ba rá ta im vár                    ár té ri er dõ Ab da
ös vény töl tés gát õr ház                    az õr már in te get
sürû aká cos hát itt                    ás sák a sírt ne ked
a tár sak fej be lõ egy                    al tiszt két ke ret le gény
én is ma gyar va gyok nem                    tud ha tod hol él tem én
hu szon két zsi dót bi zony                    egy gö dör be lõt tek
el te met ve sin cse nek                    ránk szór ták a föl det
ván dor ha er re jársz lépj                    vi gyáz va agy ve lõnk
fû ben re meg mál lunk szét                    ne menj ma radj ve lünk
a sír ból is ki szó lok                    ha lot tan mint ta nú
meg nem szû nök mon da ni                    bi zony mind így ha lunk
golyóütötte seb bel                    test ned ve im ben áz va
ta laj vi zek re fek szem                    a föld be hol ha zám van
ho vá ma gam mal hoz tam                    a ver set s Bib li á mat
be lõ lem ezt ta lál ják                    fel tá ma dok ki ás nak
a Gol go tán tö meg sír                    fû szál ke reszt je leng
az Is ten ex hu mál nem                    hagy tál el en ge met

•  „B. I. (…) egy má sik fü zet rõl is be szél, amely ben ver se ket lá tott, és ame lyet az ab dai anya köny vi ke rü let mel lék le te ként kül dött át a tószigeti-
csilizközi já rás fõ jegy zõ jé nek ab ban a 1674/46. sz., l946. szep tem ber 18-án kelt kér vény ben, amely ben a ha lot tá nyil vá ní tás hoz szük sé ges utó la gos 
anya köny ve zés en ge dé lye zé sét kér te. (…) A Gyõ ri Me gyei Le vél tár ban õr zött ira ton va ló ban az áll, hogy: <Mell: 2 drb.>”

  (Ferencz Gyõ zõ: Rad nó ti Mik lós éle te és köl té sze te, 714. p.)
  A fü zet elõ ke rült.
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Utol só le vél a hit ves hez
lá tod-e drá ga gya nút lan gya lu lat lan lá dá ban
fek szem sztep pelt szür ke ka bát pi ro sas ru ha fosz lány
sá ros töltetü mell kas sár gás láb szár csont bal
tar kó pik ke lye men be lö vés csonk ko po nyám te te jén
ki lö vés test ûröm ben szap pan ná vált lágy rész
tes tem ket té vált de re kam nál lá tod-e drá ga a
sár gult fog ko ro ná kat arany fo gam el cso ma gol va
hol van mo so lyom hol ne ve té sem lásd a hüséges
fá radt ság tól meg duz zadt túristabakancsok
el hoz tak hoz zád állsz ki nyi tott test üre gem nél
hõ köl nek a szür ke ba rá tok saj tos szag ban a test-
ro ha dás lá tod a Bib lia fosz lányt raj tam ben nem
Má té nál van nyit va sze ret lek a bõr tár cám ban
lány ko ri fény ké ped boriték ne ked el nem kül dött
le ve lek bé lyeg bi zo nyít vány a ke reszt le ve lem zsír-
papirokban fény ké pek név jegy a nyol ca dik ec lo ga
édes anyám fény ké pe ha lott va gyok én is iker test-
vé re ha lál nak ce ru zá val a ver sek no te szem ben
tes tem ned ve i vel vér rel föld víz zel sár ral
ke ve red ve so rok sír ban is ír tam vedd ma ra dé kom
tedd tar kóm ra a jobbkezed így most lá tod-e drá ga
szõ ke ha jam mo so lyom ne ve té sem a rossz fo ga zat ban
lá tod üres ko po nyám ban agyam s nem üres hol fek szem a
desz ka ko por só vi gye tek vis  sza az er dõ csönd be
édes anyám és test vé rem be le halt a szü lés be
vég re te met nek de nem en gem mert én meg bú jok
mo so lyod ban iszom po ha rad ból szád nál ahol in nál
élek lé leg zem ve led itt most nél kü lem im már
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SE BES TYÉN ÁDÁM

A te rem tés mel lék szá la
A sár be te me ti a ha la kat.
Tes tük az iszap ba szá rad, gyö ke rek
lak má roz nak belõlük, míg nem a gyökérbõl
szár nõ, a szár le ve let bont s rü gye ket,
a rügyekbõl pe dig át lát szó-ezüst
hal pik kely szir mok nyíl nak re meg ve
a ma ga biz tos nap fény fe lé.
(A si rály ezekbõl a szir mok ból fog
lak má roz ni, a mé hek pe dig 
a ten ger be ölik magukat…)

Fél mez te len an gyal
Az or szág úton ki fogy a ben zin
vagy meg dög lik a ló, s te
egye dül ma radsz egy óri ás rek lám táb lá val.
Alat tad a gyûrt hom lo kú asz falt,
fö löt ted a fe szes mellû ég, te meg eresz vagy,
amin a csil la gok föl di tó csák ba cso rog nak,
két sze med csa tor na nyí lás: lel ked be fo lyik
az éj sza ka, oda, ahol még sö té tebb van,
és két ség-pat ká nyok rág ják a hi deg va sat.
Gya lo gol ni kell to vább, amíg a Tej út ra nem érsz,
ahol az tán majd fel szö gez nek a sar kad nál
fog va egy pont já ra a test te len ûrnek.
Gya lo gol ni a felezõvonal men tén,
amit a Hold meg vi lá gít. Gon dol kod ni van
idõ, mes  sze még a következõ la kott boly gó.
Tó vagy egy si va tag ban, zöld fa vagy egy
si va tag ban, mégha meg rág ták is a le ve le i det:
üre ges testû fa; si va tag van ben ned is,
csak ott ho mok he lyett hul lá mok tán col nak a szél ben.
Egy fél mez te len an gyal el kí sér.
Tes te csu pasz for ró ság, de a sze mét el ta kar ja.
Gé sa-ar cá ra om lik a ha ja:
ös  sze kar colt kris tály gömb.
Vál lán egyen sú lyoz a Hold,
aj kai kö rül ha tá rol ják a min den sé get.
Le huny ta sze mét, és ar cá ra
ta pasz tott te nyér rel kí sér, tes ted hez
si mul mez te len comb ja.
Bal lag tok ket ten, vé gig az or szág út
száz ezer éves asz falt ján.
(Ha az utat ket té szelõ
fes ték el fogy, a sze mé be néz hetsz.)
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Késõn ér ke zett
El du gott ta nyák ról száll fel a füst,
majd kú szik az égen fel fe lé,
mint a hú sá tól meg fosz tott gyík hal vány csont vá za.
Ki fa kult avar lett az élénk viharfelhõkbõl,
még egy vil lám csa pás sem for mál ké kes, ser cegõ
ke re tet tes tük kö ré,
nap su gár sem öl töz te ti õket.

Csen des az es te és hi deg.

Aki most hal meg, már nem fér fel
a zsú folt Gön cöl sze kér re,
a következõ já rat pe dig elõreláthatólag két ezer évet ké sik.

Khaosz
Sö tét van és csönd. Las san te lik az idõ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nincs is idõ, csak azt his  szük.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

De kik his  szük?

Õsszel
A szél erõsen fújt.
Rin ga tóz tak a fák vas tag csípõi,
dõltek jobb ra, bal ra, s ös  sze súg tak
tit kos bá be li nyel ve ken.

A föld re hul lott le ve le ket
so dor ta ös  sze-vis  sza egy fu val lat,
mint ha lát ha tat lan uj jak la poz ná nak
egy sár rá szá radt könyv lap jai kö zött,

melyekbõl egy tisz ta, vég te len te kin tet
ön is me re tet ta nul.
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SZLUKOVÉNYI KA TA LIN

Fény ûzés
Lesz-e még ben nem va la ha
an  nyi bi za lom a Te rem tés iránt,
hogy ver set tud jak ír ni?

El nyúl va nap sü töt te pá zsi ton,
lá bam nál ös  sze göm bö lyöd ve ott a macs kám,
lesz-e még olyan perc, hogy el hi szem,
nin csen te en dõm sem mi sür ge tõbb,
mint rög zí te ni pa pí ron e per cet,
meg pró bál ni örök re eb ben él ni
- lesz-e megint olyan va la ha még,
hogy jobb sze ret nék él ni, mint nem él ni –,
el nyúl va nap sü töt te pá zsi ton,
a macs kám mal, itt és most, mind örök ké?

Ol va dás
Ki te lel ben ned a köl té szet is, 
ne félj,
és új ra lesz
szí ne a nap fény nek,
sú lya a szó nak,
meg for má ló dik
ma gá tól
megint:
jég csap
he gyén
a
csepp.

Port ré he lyett
Nem aka rom az ar com. A ne vem.
Le gyen he lyet te in kább ez a ház fal:
ta golt hom lok zat, egyen le te sen
sor já zó, sok, fi gyel mes ab la ká val.

A két szom széd fal nak tá masz ko dik,
s bár in nét nem lát szik, de tud ni: tart ja
– kell a szer ke zet hez – a har ma dik.
Így ké ne. Foly ton egy más ra utal va.

Egy ház az ut cá ban a sok kö zött,
csak te szi a dol gát ma gá ba zár tan,
s a for du ló fényt, az el köl tö zött
me le get õr zi min den ab la ká ban.
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Ophelia bú csú ja
Éj sza ka ör vé nyé bõl dob fel szín re a reg gel.
Hul ló csil la ga ink ár tat lan matt hal ezüst je
szét reb ben, me ne kül ve ri ad tan vis  sza a mély be.
Szél bor zol ta vizen fu to só fény mí me li gyön géd
érin té sed az egy kor bol dog vágyteli bõ rön.
Víz beesett, még ver gõ dõ ro va rok s te te mek közt
giz gaz zal ko szo rú san az el kor hadt uszadékfa
vá ra ko zás ta la nul sod ró dik a langy me leg ár ral.
Püf fedt, szín te len égen füg gõ nap, leg utol só 
iz zó, megvakitott szem, fent rõl szenv te le nül néz.
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MARNO JÁ NOS

El ménk
fé sze ré ben alus  sza csip ke ró zsa-
ál mát a ke rék pá runk. Kül lõ it pók
szõt te be fel hõk út vesz tõ i vel –
ha te ker nénk raj ta, vol na-e ho vá
oda vesz nünk még egy szer? És in dul ván
a ho mály ban el vá gód nunk egy kön  nyû
nyug szé ken, mely nek a vász ná ba kör münk
az õs  szel beletört?... Mert fe szé lye zett
a csend, hogy ma rad-e köz tünk a fél szeg
nyúj tó zás ban – írunk gya nánt e nyár vég,
vagy el té rít egy más tól ép pen. S hajt ja
õrül ten, ki-ki to vább, a ma gá ét.

Ott
ront egy más nak a két fiú a ké pen.
Az én va gyok. Ez itt az el len sé gem.
Nincs ben nük düh, csak po ko li una lom,
lel ket szül az ár nyék, tes tet ölt a por,
mely nyer gé be száll va szó lít ja õket
had ba egy-egy ke rék pá ron. Lel kü ket
kvá zi. Mert a fiúk ma guk nem ül nek
fel sem harc nak, sem bé ké nek, ahogy
már okul ni is vo na kod nak egy aránt
gyõ ze lem bõl, ve re ség bõl. A két ab-
roncs ban egy-egy nyol cas mu tat ja csu pán,
hogy meg üt köz tek. (S még mind ket tõ mu tál.)
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DANYI ZOL TÁN

Ten ni a szé pet
Ke rék pá rom mal a föld út szé lé re, a tér dig érõ fû be hú zód-

tam, hogy a szem be jö võ kom bi aka dály ta la nul el fér jen, mert 
mes  szi rõl lát tam, hogy si e tõs le het a dol ga, sû rû por fel hõt vert 
föl ma ga mö gött a kes keny dû lõ úton, és tud tam, nem fog las-
sí ta ni ak kor sem, ami kor mel lém ér, ezért hú zód tam fél re még 
idõ ben – szá gul da ni nem szá gul dott ugyan, ez zel az õsi jár gány-
 nyal nem is tu dott vol na, fõ ként nem ezen a föld úton, de ha 
ki csi vel las sab ban ve zet, ke ve sebb port csap az ar com ba;

hat óra múlt, nagy já ból ne gyed hét le he tett, a jú li u si nap 
ma ga san a lá tó ha tár fe lett tü zelt;

a vi har vert La da kom bi ab la ka le volt en ged ve, a so fõr ki ló-
gat ta a vas tag kar ját, és ami kor el hú zott mel let tem, a ki gom bolt 
ing mö gött lát tam a da gadt ha sát, a szõ rös mell ka sát, a fe ke te 
csim bó kok ká ös  sze ra gadt ha ját, po ros volt min den ezen a nagy 
da rab em be ren, de ugyan ilyen po ros vol tam én is, és erõ sen 
iz zad tam, ég szín kék edzõ tri kóm (EGO SPORT) mind un ta lan 
a bõ röm höz ta padt, idõ rõl idõ re meg fog tam az al só szé lét és 
meg rá zo gattam, hogy ki szel lõz tes sem ma gam, az át ned ve se-
dett tri kó azon ban rög tön ugyan úgy hoz zám ta padt;

iz zadt, po ros és pisz kos vol tam, mi vel egész nap ka pál tam, 
tizenkétóráztam a nap szá mo sok kal, nem volt mun kám ép pen, 
és va la mit dol goz nom kel lett;

reg gel hat tól es te ha tig ka pál tunk egy ha tal mas vi rág ül-
tet vé nyen, ez alatt csak két szer áll hat tunk meg uzson ná ra és 
pi he nés re, és mi vel sej tet tem, hogy nem lesz kön  nyû, még 
reg gel, in du lás elõtt be vet tem egy fáj da lom csil la pí tót, en nek 
el le né re a fe jem is, az iz ma im is meg fáj dul tak dél után ra – a 
töb bi ek job ban bír ták, õk már meg szok ták, per sze, más do log 
ku ko ri cát ka pál ni ta vas  szal, és megint más ró zsát, jú li us ban, 
tû zõ na pon;

vi rág zott az egész ül tet vény, be le is szé dül tem, ahogy a 
bor dó és vö rös és ró zsa szín és sár ga és fe hér és krém szí nû szir-
mok on tot ták ma guk ból a bó dí tó, sû rû sza got, akár par fü mös 
nõi vál lak és ka rok, ugyan ak kor azon ban a szú rós ágak tér dig 
és de ré kig ér tek, tö vi se ik be le akad tak min den be, ami hoz zá juk 
ért, az iz zasz tó hõ ség el le né re te hát kény te le nek vol tunk vas tag 
nad rá got és mun ka kö penyt húz ni, igaz, egyik-má sik tüs ke eze-
ken is át szúrt és bõ rig ha tolt, ró zsa szín je le ket kar colt be le, a 
he lyük még so ká ig meg lát szott;

a mun ka ru hát, ahogy a bi cik lit is, a nap szá mo sok tól kap tam 
köl csön;

so kan hasz nál ták elõt tem mind a ket tõt, a bi cik li ki fe je zet-
ten ütött-ko pott volt, csu pán a leg szük sé ge sebb ma radt be lõ le 
ah hoz, hogy bi cik li le gyen, le csu pa szí tott váz két ke rék kel, sár-
há nyók nél kül, se csen gõ, se lám pa, se cso mag tar tó, a nad rág 
pe dig, ame lyet kap tam, több ször fol to zott pél dány volt, amit 
ha ma ro san meg is ér tet tem, anya ga ugyan is a tér de fe lett per-
cek alatt ki boly ho so dott a tüs kék tõl, a mun ka kö penyt szin tén 
sok he lyen fol toz ták, va la mi vel azon ban még is meg kí mél tebb-
nek lát szott, mind azo nál tal ahogy kezd tem ve rej té kez ni ben ne 
a vi rág so rok közt, és ahogy a szö vet las san át ned ve se dett, egy 
ide gen szag ütöt te meg az or rom, sõt több ide gen szag, má sok 
iz zadt sá ga pá rol gott ki a kö peny bõl, azo ké, akik elõt tem dol-
goz tak ben ne ke mé nyen, per sze, min den al ka lom mal tisz tes-
ség gel ki mos ták a ru há kat, efelõl nem volt sem mi két sé gem, 
hi szen sem a nad rág, sem a kö peny nem volt pisz kos, csak hát, 
gon do lom, nincs az a mo só szer, amely iga zán tisz tá ra mos ná 
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eze ket az agyon gyö tört mun ka ru há kat, az iz zadt ság a szö ve tek 
leg mé lyé re eszi be ma gát, és nem le het on nan ki áz tat ni, ki dör-
zsöl ni sem mi vel;

most majd az én sza gom is hoz zá adó dik eh hez, gon dol-
tam, el ve gyül a töb bi e ké vel, be le ír ja ma gát a nad rág ba és a 
kö peny be;

olyan me le gem volt és olyan he ve sen iz zad tam, hogy ko ra dél-
utá nig a két li ter vi zet, amit ma gam mal vit tem a sö rös fla kon ban, 
az utol só kor tyig meg it tam (és már csak ha za fe lé ju tott eszem be, 
hogy a sok ivás ellenére egy szer sem kel lett vi zel nem, mind et 
ki iz zad tam);

a ka pám nye le, ahogy el néz tem, nem va ló di ka pa nyél volt, 
ha nem egy vas ta gabb fa ág, amely rõl mind össze a kér get hán tot-
ták le, a gya lu lás sal vi szont már nem so kat baj lód tak, ami még 
nem lett vol na gond, csak hogy kis sé gör be is volt ez az al kal mi 
ka pa nyél, ne he zeb ben le he tett cé loz ni ve le, rá adá sul a ka pa éle a 
szá raz rö gö kön mind un ta lan fél re bi csak lott, így több ször kel lett 
oda vág nom, hogy ugyan azt a gyo mot el ta lál jam, emi att pe dig las-
sab ban ha lad tam és job ban ki fá rad tam, mint hogy ha ren des nye le 
lett vol na a ka pám nak, hi szen így több ener gia kel lett ugyan ah-
hoz a mun ká hoz, ami hez ke ve sebb erõ fe szí tés is ele gen dõ lett vol-
na, de bi zo nyá ra meg ér de mel tem, hogy így le gyen, gon dol tam, 
ezért igye kez tem meg fé kez ni ma gam ban a bos  szú sá got, per sze 
nem volt kön  nyû, mert ami kor a kapaél ke mé nyebb rö gök be üt kö-
zött, né ha egé szen fél re sza ladt a nye le, be a szú rós ágak kö zé, 
a ke zem mel együtt, és tüs kék fú ród tak a bõ röm be, a he gyük 
nemegy szer be le is tört, ilyen kor ar ra gon dol tam fel szis  szen ve, 
hogy ezek a ró zsák ha ma ro san szé pen mu tat nak majd egy meny-
as  szo nyi cso kor ban vagy egy dí szes vá zá ban vagy va la mi lyen 
ün nep sé gen, azt vi szont ke ve sen fog ják tud ni, hogy ez a szép ség 
nem ad ta ma gát kön  nyen, va la ki nek ál do za tot kel lett hoz ni ér te, 
és ki ser kent a vé re köz ben;

ami kor a tó kö ze lé be ér tem, az ju tott eszem be, úszok egyet, 
le mo som a port és az iz zadt sá got a víz ben, amely ben a für dés 
ter mé sze te sen nem en ge dé lye zett, csak na poz ni sza bad a part ján, 
de a stran do lók már úgy is ha za men tek, hat után a fák ár nyé ka 
meg nyú lik a par ton, nem le het na poz ni to vább, za var ta la nul meg-
már tóz ha tok, még min dig na gyon me leg volt ez a jú li u si dél után, 
csep pek ké gyûlt a ve rej ték a hom lo ko mon, gyöngy csep pek ké;

ég szín kék tri kó mat (EGO SPORT) le ve tet tem, és be le lép tem 
a tó ba, de a víz olyan hi deg volt, hogy össze rez zen tem, bo ká ig 
ben ne áll va vár tam egy ke ve set, hogy meg szok jam ezt a hi de get 
a for ró ság után, köz ben a túl só part er dõ jét néz tem, és tá vo labb 
a hal vány he gyet, szép volt a fák mö gött ez a ké ken de ren gõ 
hegy vo nu lat, pár perc múl va le ha jol tam, ka ro mat, mell ka so mat 
le mos tam, majd fo ko za to san be le me rül tem a víz be, és az el sõ 
bor zon gást kö ve tõ en kez dett vég re fel fris sül ni az át he vült tes-
tem, és a fe je met is be le már tot tam, hogy le hûl jön, és vá rat la nul 
ar ra gon dol tam, be lül jó len ne va la hogy szin tén le mo sa kod ni, 
alá me rí te ni a ben sõ met a hi deg víz be, le ol da ni be lül is a port és 
az iz zadt sá got, hogy olyan le gyen a lel kem megint, mint sok kal 
ko ráb ban, mint ré gen, ak kor ta lán kön  nyebb len ne, kön  nyeb ben 
be le tö rõd nék min den be, be le tö rõd nék ab ba, hogy ez van, hogy 
ép pen ez az, ami van, és nin csen más, a vi har vert La dák sû rû 
por fel hõt ka var nak a szem be jö võk ar cá ba;

na gyot úsz tam a tó ban, mi e lõtt a part ra vis  sza tér tem, és mi vel 
tö rül kö zõ nem volt ná lam, ke res tem egy utol só fol tot, egy utol só 
nap sü töt te sá vot a stran don, és ott szá rít koz tam az egy re ala cso-
nyab ban su ha nó, de még min dig me leg su ga rak ban;

tá vo li vo nat füt  tyel kö ze le dett az al ko nyat, az er dõn túl zö työ-
gött az es ti te her vo nat, hang ja oda hal lat szott hoz zám – aka dály ta-
la nul sza ladt a vo nat fütty a tó vi ze fe lett.


