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GYÕ RI LÁSZ LÓ

Expressis verbis
De ák Lász ló em lé ke ze té re

Az em ber olyan, mint a vak, megy a töb bi ek után, nem 
lát, nem néz se jobb ra, se bal ra. Hi á ba ol vas tam én is 
na gyon sok köl tõt az öt ve nes évek vé gén, a hat va nas évek-
ben, ol vas tam Zelket, Ben já mint, Il  lyést, Nagy Lász lót, 
Ju hász Fe ren cet, Ginsberget, Weöres Sán dort, Saint-John 
Perse-t, min dent, ami hez hoz zá le he tett jut ni, de csak 
men tem a töb bi ek után, s csak Il  lyés Gyu la, Nagy Lász ló, 
Ju hász Fe renc volt a sze mem elõtt; nem aka rom azt mon-
da ni, hogy csak õk vol tak az Is ten, de bi zony alig volt 
né hány raj tuk kí vül. Mi ért õk? Meg szok ta tás ból: õk vol-
tak ben ne az is ko lás köny vek ben, a fo lyó irat ok ban, ezen a 
vi lá gon kí vül alig volt más vi lág, bár nem csak emi att, õk 
vol tak azok nak a köl tõk nek a foly ta tá sai, aki ket szin tén 
az is ko lás köny vek bõl is mer tem, aki ket ta ní tot tak, va gyis 
csak ugyan ökör vol tam, bir ka, aki megy a töb bi ek után. 
Ez a köl tõi név sor, ez a köl tõi vi lág volt a leg ter mé sze te-
sebb, a ma gyar köl tõk a ma gyar sors ról, a ma gyar vi lág-
ról ír tak, õk vol tak az én ott ho nom, az én vi lá gom la kói. 
Csak jel zé sül: per sze, ki ne ol va sott vol na Baude laire -t, 
Rim baud -t, Apol li naire -t, elõbb-utóbb ki ne ol vas ta vol-
na vé gig a vi lág iro da lom klas  szi ku sa it? És még va la mit 
hoz zá kell ten nem: ez a köl tõi név sor azért is ter mé sze tes 
volt, azért is ro kon szen ves, mert af fé le vi lág ból ér kez tem, 
mint õk, már mint Il  lyés, Nagy, Ju hász. Nem a nagy vá ros-
ból, Bu da pest rõl, a mi egyet len nagy vá ro sunk ból, pol gár 
csa lá dok ból, hi va tal no kok, ér tel mi sé gi ek gye re ké nek, 
ha nem egy ki csit mes  szebb rõl, per sze, csak ak kor, ha a 
Blaha Luj za te ret vagy a Clark Ádám tér nul la ki lo mé ter ét 
te kint jük a vi lág kö ze pé nek.

De ák Lász ló na gyon sze ren csés volt, nagy vá ros ban szü-
le tett. A be at köl tõk ide ér ke zé sé nek az ide jén fo gott be le 
a vers írás ba, meg se érin tet te Il  lyés, Ju hász, Nagy Lász ló 
köl té sze te, egy ál ta lán a 20. szá za di ma gyar köl té szet, a 
Nyu gat, már mint a ma ga egé szé ben, or to dox mó don, csak 
vá lo gat va, szí ve, haj la ma sze rint, mert azért egy-ket tõ 
ne ki is mon dott va la mit, pél dá ul Ady, Kosz to lá nyi, hogy 
a nyu ga to sok har ma dik nem ze dé ké bõl va ló Kálnoky Lász-
lót már ne is em lít sem, aki nek idõs ko ri köl té sze te na gyon 
is meg érin tet te, az ál tal még job ban, hogy mint a Mag ve tõ 
lek to ra, föl té te le zem, hogy ta lál ko zott, be szél ge tett ve le, 
sõt az is meg le het, hogy va la me lyik kö te tét õ gon doz ta. 
Ta lán még az is sze ren csé je volt, hogy a köl té szet hez nem 
is ko lás mó don ke rült kö zel, azt mond ta egyet len in ter jú já-
ban, hogy a fes té szet tel, a kép zõ mû vé szet tel el len tét ben, a 
vers írást nem a rit mi ka, a jam bus, a disz ti chon, a hím rím, 
nõ rím oku lá sán kezd te, a mes ter sé get nem az ala pok nál, 
ha nem – ahogy ír ja – „oká dás sze rû en” vá gott be le. Rosz-
 szul hit te, ha azt hit te, hogy mi az egye te men a disz ti chon 
mi ben lét ét ma gol tuk, el len ke zõ leg, pél dá ul Tvardovszkij 
Egy re mes  szebb cí mû po é má já ról hall gat tunk elõ adást, 
– föl ol va sott szö ve get, és ma már ki tud ja, ki az a 
Tvardovszkij, és mi ért kel lett ne künk ép pen õt vi lág iro-
da lom ként hall gat nunk? Nem több-e, hogy De ák Lász ló 
eme stú di u mok nél kül a het ve nes évek ele jén az Élet és 
Iro da lom kri ti ka pá lyá za tá nak nyer te se volt?

A mes ter ség ál lí tó la gos tu do má nya hí ján kezd te és így 
is fe jez te be. Nem úgy in dult, mint pél dá ul Cso ko nai, aki-
nek az ide jé ben még lec ke volt a vers írás, ha nem úgy, mint 
pél dá ul Whitman. Úgy írt, hogy a ta nul tan jó rím, a ta nul-
tan jó rit mus kép ze te nem fog ta, nem kö töz te le, még is jó 
ver sek ke rül tek ki a ke ze alól – 1977 óta, ami kor Kemsei 
Ist ván be mu tat ta a Moz gó Vi lág ban. Cso dá la to san egy ön-
te tû ver se ket írt ele jé tõl a vé gé ig, ami na gyon ke ve sek nek 
ada tik meg, per sze, eb ben-ab ban vál to zott, ko ráb ban 
oly kor bõ be szé dûbb volt a kel le té nél, ké sõbb egy re tö mö-
rebb ver se ket írt, még hos  szabb ver sei is an nak tûn nek, 
nyil ván va lón an nak a kö vet kez mé nye ként, hogy an  nyi 
fon tos gon do la ta volt, hogy mind et el kel lett mon da nia, 
a ket tõ közt, a ked ves hos  szú ság és a ke se rû hos  szú ság 
közt azon ban óri á si kü lönb ség van. A ke se rû hos  szú ság 
ver se az, amit pél dá ul fe le sé ge ha lá lá ról ír, amely ne kem 
Utassy Jó zsef Kál vá ria cí mû hos  szú ver sét jut tat ja eszem-
be, amely ben Utassy hoz zá szo kat lan mó don egy ál ta lán 
nem hasz nál rí me ket, egé szen nyers, mert an  nyi ra fáj dal-
mas a his tó ria. Kedv tel ve ír ni és kedv nyel ve ír ni egé szen 
más, még ak kor is, ha szó já ték nak tet szik.

„A sza bad- és pró za vers nek már az ele jén ki kí sér le te-
zett, hét köz na pi be széd szin tet imi tá ló for má ját hasz nál ja. 
Kö zért he tõ, de nem vá lik unal mas sá, még nagy köz he lye-
ink is kü lö nös fény ben szik ráz nak ná la. Vis  sza fo gott, tény-
sze rû mon da tai rend sze rint meg in dí tó ak, s az ál tal, hogy 
ke rü li a pá toszt, még hi te le seb bé és em be rib bé vá lik tõ le 
a vers.” – ír ta ró la Szentmártoni Já nos. Így igaz.

Fes tõ akart len ni, köl tõ lett be lõ le, de nem ösz tö nös, 
nem aka rat lan, mert fi lo zó fu sok, gon dol ko dók esz mé i-
nek is me re té ben lett az, egye te met ugyan nem vég zett, 
de – ver se i bõl, val lo má sa i ból ki ve he tõn – na gyon 
mû velt, ér zé ke nyen tá jé ko zott em ber volt, sok kal töb-
bet tu dott, mint amit föl mu ta tott egy ál ta lán. A rá ció 
ve zet te, nem hagy ta ma gát el té rí te ni egy-egy öt let tõl, 
ver sei erõ sen, pon to san meg szer kesz tett úton ha lad nak 
elõ re, ke mé nyen ös  sze fog ja õket, de úgy, hogy ez a 
szán dék so ha sem ér zõ dik raj ta, nem kín ke ser ve sek a 
ver sei, ter mé sze te sen jut nak el a vég ki fej le tig. Az ol va-
só együtt lép ve lük, együtt érik el az utol só sort. Tud ja, 
mit óhajt, elõ re fe jé ben van az egész, a ver sek vé ge 
min dig föl emel ke dik, mint egy be vi lá gít ja az egé szet, 
ar ról a ma gas lat ról be tud juk lát ni mind azt, ami ad dig 
tör tént ve lünk, ér tel met kap min den ad di gi sor. Er re 
na gyon sok pél dát le het ne em lí te ni, ezt a szer kesz té si 
mód szert alap ve tõ nek lá tom De ák Lász ló köl té sze té-
ben. Sok szor mint ha ér dek te len dol gok ról be szél ne, 
egy elõ re nem ért jük, mi nek is a pa pír ra vet ni õket, 
az tán a be fe je zés egy szer re ér tel met ad a cse kély nek, a 
je len ték te len sej tel mes, nagy ár nyé kot ad.

Olyan vak vol tam so ká ig, hogy csak szá mon tar tot tam, 
de el men tem mel let te. Csak tud tam, hogy jó köl tõ, ol vas-
tam is, töb bet kel lett vol na. Per sze, a do log úgy áll, hogy 
aki ve lünk él, nagy já ból egy idõs ve lünk, azt el sõ sor ban 
em ber nek, já ró ke lõ nek, egy asz tal nál ülõ nek te kint jük, 
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eszünk be sem jut a nagy ság, a nagy sá got csak a jó val elõt-
tünk me nõk nek tart juk fenn, ami azon ban va ló szí nû leg 
ter mé sze tes, sõt mi több, szép do log. Most, hogy a me mó-
ri ánk ba tért, ide je nem csak szá mon tar ta ni, ha nem szá mot 
is vet ni ve le, ide je az örök iro da lom ba jut tat ni.

Nem vol tam a ba rát ja, csak ab ba a két száz-két száz öt ve-
nes kör be tar toz tam, amely ro ko na it, ba rá ta it, is me rõ se it 
fog ta ös  sze, „a haj da ni dí szes tár sa sá got”, egyet len egy 
is me rõ se vol tam, akit az idõ a leg vé gén, a két utol só 
év ben nem ki vont a szám ös  sze gé bõl, ha nem hoz zá adott, 
ek kor ta lál koz tam ve le, az Orp he us  szal, töb bet, ami kor 
ne kem is ki ad ta egy el be szé lés kö te te met, na gyon ma gá tól 
ér te tõ dõn, na gyon szí ve sen, s én iga zá ból nem is tud tam 
ne ki meg kö szön ni.

So kan vol tunk így ve le, em lé kez zünk a köny ves De ák 
Lász ló ra is: ti zen ki lenc év alatt több mint öt száz köny vet 
adott ki! A hí res gyo mai, Kner Izi dor, va jon di cse ked he-
tett en  nyi vel? Per sze, nem le het õket ös  sze vet ni, Kner 
nyom dász volt, af fé le ma gyar Elzevír, az ös  sze ha son lí tás-
ban még is van va la me lyes nagy sze rû ség.

Nem áll ha tom meg, ha már a két száz-két száz öt ven 
sze mû há ló ról be szél tem, hogy ne szól jak ar ról a ver sé-
rõl, amely Litkey György nek, a „tün dök le tes ta nár nak” 
ál lít em lé ket, tud ni il lik a há ló sze mek így kö tö zõd nek 
egy be, és fog ják ki a ha lat, min ket. Litkey fes tõ mû vész 
volt, Litkey György cí mû ver sé ben így idé zi föl De ák 
Lász ló: „Már ga lamb õsz volt, mi kor meg is mer tem, 
alak raj zot ta ní tott. És szem lé le tet. Sen ki ná la job ban.” 
Litkey György nél ezer ki lenc száz hat van há rom tá jé kán 
a Lej tõ ut cá ban, a mai Apor Vil mos, az ak ko ri Lékai 
Já nos tér fö lött na pon ta meg for dul tam, mert hogy a 
lá nyá val szûr tem ös  sze a le vet, alak raj zot tõ le, nem az 

ap já tól ta nul tam. Mi lyen kár, hogy er rõl már nem be szél-
he tek ve le!

„Bé ké ben nyug szol.” – fe je zi be a ver set, na gyon 
egy sze rû en, az zal az egy sze rû szi kár ság gal, amely han-
gon pél dá ul Petri György be szélt. Ugyan az a klas  szi cis-
ta be széd mód jel lem zi mind a ket tõ jü ket, ugyan az az 
iro ni kus hang, ugyan az a „nagy vá ro si” for ma be széd, 
amit ed dig nem vett ész re sen ki, én leg alább is nem 
ol vas tam se hol, hogy bár ki is ér zé kel te vol na. Ha son-
ló élet ér zés, oly kor ha son ló te ma ti ka fû zi ös  sze õket, 
egyet ki vé ve, a po li ti ku mot, mert De ák lát szó lag so ha-
sem po li ti zált, ami bõl az tán két do log sar jadt: az egyik 
az, hogy írt ugyan 1956-ról A kö zös csap da cí mû kö te té-
ben („Az ut cá kon ak ko ri ban szé les  kö rû tetemetlenítés 
folyt”), de úgy, mint ha nem po li ti zál na, és sen ki sem 
vet te ész re, hogy po li ti zál, te hát sem mi ba ja nem szár-
ma zott be lõ le, a má sik pe dig az, hogy a ré gi rend szer 
el múl tá val sem vet te ész re sen ki, hogy egy ha son ló 
for má tu mú köl tõ vel van dol gunk. Ép pen a po li ti kum 
lé te–nem lé te okán.

Meg az iro dal mi élet/íté let ré gi-új ál dat lan ál la po ta 
mi att.

Ír tak ró la kri ti ká kat, és De ák Lász ló na gyon meg volt 
ve lük elé ged ve. „Nem pa nasz kod ha tom a kri ti kák ra” 
– je gyez te meg, de azok a kri ti kák, expressis verbis so ha-
sem mond ták ki, amit ki kel lett vol na mon da ni uk, amit a 
gyõ ri Mû hely ben Baán Ti bor ki mon dott: „De ák Lász ló 
köl tõi élet mû ve ... a mai ma gyar lí ra je len tõs ér té ke.” 
(2007. 3. szám), amit Re mé nyi Jó zsef Ta más az Új For-
rás ban kér de zett De ák Lász ló ürü gyén: „Va jon hány szor 
kell le nyû gö zõ élet mû ve ket föl fe dez ni ah hoz, hogy va ló-
ban bir to kol juk õket?”
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KÁN TOR PÉ TER

Tár lat ve ze té sen
1. A sze re lõ csar nok ban

Nézd a pom pás sze re lõ csar no kot!
Min den tisz ta, vi lá gos; él ve zet
az ilyen ben dol goz ni, ugye? Enter,
és már is új vi lá go kat teremtel!
Jól mon dom? És ez a sok okos gé pe zet
ont ja a re mek al kat ré sze ket:
Szív, tü dõ, máj… Ez egy segg lyuk, Uram.
Ez meg – de hagy juk, majd ahogy ha ladsz,
rá jössz te is. Csak las san, van idõd!
És ha va la mi nem úgy si ke rül,
vagy ha ter hed re vol na, ami kész,
csak sem mi pá nik, Uram, ez ve le jár,
egy kat tin tás, s tö röl ve az egész.

2. A lom tár ban

Lá tom, csil log a sze me. Ke res va la mit?
Vagy csak el bû vö li a gaz dag ság, a pom pa?
Mit várt? Kis je len ték te len pro vin ci át? 
Csu pa fü let len kan csót? Ne mond ja!
Ez itt a Hol tak Bi ro dal ma, ké rem,
s az Egé szen osz to zik, nem a Ré szen.
Néz zen csak kö rül: Min den, amit itt lát,
va la ha hí ven szol gál ta a fen ti min tát.
Ott csil lo gott a tû zõ nap alatt,
s emel te, ta pasz tot ta a fa lat,
mely rõl idõ vel le vált. Ó, ha tud ná,
men  nyi volt nagy ság ra hull itt az árny…
Egy kor imá dat tár gya mind ahány! 
De né ha jön va la ki, mint ma ga; csi pes  szel
ki emel va la mit a né ma so ka ság ból,
s az mint a fák lya, fel lob ban ke zé ben.
Ke res va la mit? Vagy csak er re té vedt?
Már men ne is? Na jöj jön, fel kí sé rem.  
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MELIORISZ BÉ LA

Men nek si et ve
rej tett tö rek vé sek nyug ta lan ja i ként
ke rül get ve a min den nap ok re pe dé se it
men nek si et ve az el té vedt ten ge ri kö dök bõl ki raj zo lód va

nem fog lal koz nak fö lös le ges dol gok kal
már ré gen nem fog raj tuk bu ko li kus va rázs
de nincs nyelv amin le het ne szól ni er rõl

a nyá jat ma gá ra hagy va  szök nek megint
jól tud ván most is hold vi lá gos éj sza ka lesz
mi re la kat lan szí vek re ta lál nak

Kön  nyû
kön  nyû most mon da ni
jó bo lond vol tam csak
mert gya nak vás nél kül ö-
rültem a hol nap nak
ha ma gam ra hagy tak

min dent mit akar tam
na gyon szép nek hit tem
de or rom elõtt húz ták
le a ro lót in nen-
tõl hát ki bi cel tem

Vagy bo lyon ga ni
ál munk ban so ha sem esik az esõ
nin cse nek ben ne vég leg el ve szõ he lyek
és nem akar sa rok ba szo rí ta ni az idõ

nem kell me ta fo rá kat ke rül get ni
sza vaz ni kéz fenn tar tás sal ki tud ja mi re
szo bát sem hir det nek ki lá tás sal a ten ger re

nem kell hogy ér de kel je nek a par ti je lek
csak a leg tit ko sabb bel sõ adá sok
a még vo nal kód nél kü li éve ink

nem nye li el sza vunk a ten ger
le het a ho mok ba fir kál ni bár mi kor
vagy bo lyon ga ni a sem mi be vesz ve
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NAGYPÁL IST VÁN

Uszály strand
Egy ar chí vum ré gi fo tó ján bar ná ra sül ve
fek szünk, mint he rin gek az uszá lyon,
sós a bõ röd, meg szom ja zom.

Mo so lyogsz. Ma dár ijesz tõ va gyok, 
hol mi me ta fo ra ked vé ért. Jól áll na ne kem
a szal ma ka la pod – mon dod és le eme led. 

Ma dár sze rû en be szél tél, le-le csi pe get tél 
a tárgy ról. Nem sze re tem a sört sem, de 
az is kell ne ked. Hû sít a ke se rû sé gem. 

Egyet len bil len tyû
mint ja nis, éne kelsz, a mik ro font
a ke zed ben majd nem le nyo mod a
tor ko don, fo god, szo ron ga tod, 

ahogy a csuk ló mat. a szin te ti zá tor 
egyet len bil len tyû jét nyom ko dom, 
han got nem ad ki, éne kelsz.

kény szer bõl ha son lí tasz má sok ra,
pe dig sze ret he tõ vagy. han go kat
hal lok és mo so lyogsz, mi köz ben

kis fiú ként állsz, én pe dig sí rok.

Vár tam a nya rat
Züm mö gõ hang ját hal lom, ki csi, fény lõ
tes tét a pad lá bá nál ta lá lom meg, le haj lok,
fi gye lem, meg fo gom – ahogy ce ru zám mal
az in ges-pa pí ron el ke nem a sze net – tes te
meg rop pan. Ecet fák il la tát hoz za a szél.

Ki csiny tes te mé re te, em lék szem, ahogy
uj jam mal mér tem le, eto ló gus szem mel
ta nul má nyoz tam, pe dig nem sze re tem a
bo ga ra kat. Anyád félt, ami kor a pa pa
meg halt – mond tad. Ül tem mel let ted és

vár tam a nya rat.
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JÓZSA EMÕ

Sze re lem 
Sej tel me sen csil log 
egy kör te fé mes bur ka
Csil lag tük re,
fa gyott szar dí nia
té li éj jel

Vat ta cso mag leng
a lég hu zat ban
Fen na kad egy
hold su gár szik ra
fe hér gyöngyfûzéren

Az tán csend.

Fel hõ vé fa kul
a böszme égi lám pás
Fe léd for du lok pu hán
Hat  tyú ta ka ró a mí nusz tíz ben
Haj na lo dik.

Télhaikuk
Ten ger szem a tó
Té li nád ban jég ma dár
Sajkod, óh, szí vem

•

In di gó égen
Fa gyott cit rom sze let re
Jég ku tya ugat

A ba rá tom sze rel mes 
Ba rá tom ol vas
Ver se opál haj na lon
jég be zárt bam busz.

Rep ce föld sár ga
fáty la fa nyar il lat tal –
tö ret len fény-ék.

Lát tál-e szé pen
el szá ra dó vi rá got
ta vasz haj na lán?
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ÁGOS TON CSIL LA

Le nyo mat
(Gy. D. em lé ké re)

Mi ma rad utá nad posz tu musz?
Hu musz, meg csí rá nyi ár vács ka,
rács ka pu, kö rü löt te li get,
hi he tet len szim met ri á ban,
áram és meg rez ze nés nél kül,
bé kül ben nem em lé ked, szun  nyad,
uj jad ere ze te rá égett
érett és ham vas kör ték hal vány fé nyé re.
Ér-e bár mit is e le nyo mat?
To lat az éle tünk, csak te mész
egész egye ne sen, por ba
szór va a meg ma radt ma go kat. 

Csil lag hul lás
A fe hér pöt  työs eget für kés  szük,
így, éj fél tájt már raj zik a sö tét,
meg la zul nak a tar tó osz lop ok,
mert Is ten kij jebb csa tol ja övét,
au gusz tus fe le van, csil lag hul lás,
kí vánj va la mit (nézd! ott zu han egy),
és én bá na to san bá mu lom, hogy
az a nagy test ho va tart, ho va megy,
és el kép ze lem a csil lag hul lát,
ahogy a ker tek alatt ver gõ dik,
ahogy le tört, fé nyes ága i val
nyúl na, száll na vis  sza a fel hõ kig,
de vé gül ki le he li ma ra dék
hé li u mát, lég göm bök be fúj ja,
majd rá kö ti kí ván sá ga in kat,
s el en ge di gyen ge csil lám-uj ja;
mes  sze ke rek, fe ke te bo ga rak
röp köd nek, csil la pod nak a fé nyek,
a hát só te rasz ról el me reng ve
le söp röm a fe hér tör me lé ket.
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KARÁTH ANI TA

Ars amatoria
„Dum licet, et vernos etiamnum educitis annos,

Ludite: eunt anni mo re fluentis aquae;..”
(Ovi di us)

a ki-be lé leg zett csön dek 
mö gött többesszám el sõ
sze mé lyû te rem tés rész ta lál ha tó
észak fe lé a tel ken rönk ház
az ud va ron hin ta szék at tól
nyu gat ra me sés el be szé lé sek bõl
ki hul lott sza vak éle te ink bõl 
ös  sze hor dott cif ra ka ca tok fes tett 
reg ge lek re meg ha tá roz ha tat lan
szí nû al ko nyat min den ami
tör té nik már meg tör tént egy szer
a szem hé jak rez dü lé sei köz re fog ják
az el mo só dó idõt mint a fo tog rá fi ák
csak fo lya ma tá ban ös  sze gez he tõ 
a lé te zés a ti éd és az enyém
va ló já ban ugyan az a narratíva 
ez a tö ké le te sen mû kö dõ va rázs lat
ami ér tel met ad nö ve ke dés nek
és megint a fon  nya dás nak
a ke le ti nyí lás zá rók jól is me rik
az al ko tás fé nyé nek al kí mi á it
az ön fe ledt élõ lé nye ket ágy ne mû 
alatt já ték után ren det kell rak ni 
a szo bá ban been ged ni friss 
le ve gõt és meg nö vesz te ni a le vá ga tott 
ha jat láb nyo ma id nél kül el té ve dek 
a szo bá ban ös  sze té vesz tem az ég tá ja kat

Az utol só su gár út
(A-nak)

a ma da rak szí nes ka ted rá li so kat szõ nek
egy te ás csé sze nagy sá gú tér elég
ap ró gu mók ból csi ga hé jak ból
ra kott jó me leg me ne dék
gyö ke re ket ás ni fel hõ kar co lók hoz
fel ök len de zett gyü möl csök kel
be vár ni csend ben az es tét 
ahogy al szunk or chi dea le vé len
szár nya i don pi hen a fes ték
érez ni a szí ved mi lyen ele ven
lom ta la ní tás kor ki do bás ra ke rül nek
a fö lös le ges drá ga tár gyak
túl a fe lejt he tõ em lé ke ken
ül te tünk he lyük re al ma fá kat 
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Grand Ho tel de la Mer
ab la kok ra né zõ ten ger

Paneljazz
lé pé se id kö zött a kor lát 
húr ja in ját sza nak uj ja id
be csu kom a sze mem
fel ütés sel ko pog tatsz az aj tón
kö szö nés kor ahogy ölelsz
li la mag nó li ák il la tát ke ve red a gan gon 
fris sen mo sott hol mik re dõi kö zé
a ref rén re az ab lak hoz si mul nak pá ran
láb uj ja ik kal át ve szik a lük te tést
cso dá la tos ahogy most va gyunk
an dan te rin gat ja a fo lyo sót a kö tél
az üveg tes ten itt-ott pá ra folt
va sár nap le het ilyen kor és nyár 
pe dig csak en  nyi ami má ra volt
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BO TOS FE RENC

Haikuk
Egy be zárt ka pun
ott le beg gye rek ko rom
rozs da mar ta lán ca

•

Köd bõl, fa le vél bõl
ele ve ne dõ só haj
a ké sõ õszi szél

•

Hold süt szo bád ba
mi ben re mény ked hetsz még
meg bot ló ár nyék

•

Le szál ló es te
a sze re lem il la ta
itt sós-na ran csos

•

Po hár bo rom ban
bo kád bo ros tyán fé nye
tán co ló em lék

•

Ó, kornistárnics
Kely hed za fír ja rez zen
Lep ke szállt reá

•

Tü kör aj tó, ó
teg nap is meg ijed tem
szem ben ma gam mal

•

A te me tõ ben
mé cse sek ég nek, ol dalt
le gel a csor da
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OLÁH AND RÁS

seb he lyek
elõ ször ma gam nak sem 
val lot ta lak be – csak meg tör tén tél: 

szem héj ként csu kód tál rám
ka bá tom alatt di de reg tél
– azt hit tem örök re rám bí zod ma gad
s hogy ben ned vég re én is he lye men va gyok

de meg ár tot tam ne ked

bé csi ká vét it tunk egy ben zin kút nál
mi kor kö zöl ted szá ra zon 
hogy ki la kol tat tál ma gad ból végleg…

a sze me tet nem vi szem ki már na pok óta
csak ku ta tom va kon az el var rat lan szá la kat
le ve tett szo ká sa in kat

nem rég még együtt fé sül tük át
a la kást egy-egy ott fe lej tett hall ga tá sért

vagy csak a szö kést gya ko rol tuk
és a bûnt… lát sza ta in kat ci pel tük:
le hal kí tott sze rel mün ket

min den nap ter ve zem
hogy majd ki me gyek eléd az ál lo más ra
de foly ton fel hõs az ég

ma ra dok hát az idõ in nen sõ ol da lán
– füst sza gú kocs mák ban 
tö mött ka bá tok közt ke re sek hi te les
em bert hogy egy kis fröccs ért
el ad jam ne ki az éle tem

lel tár
a pá rás ab lak hoz pré se led hom lo kod

a tea víz el forrt al má ink rán co sak
a ho má lyos idõ re kedt nya rak ba vész

ar co dat teg nap óta is me ret len hord ja

szó ta gol va ol vas lak

el do bott csik ke ken ta pos nak
és ráz zák az ut cát a szél be nõtt fák

ha jad ba fé sül ve uj ja im nyo ma

sze ret nék be le fér ni az éle ted be
de az in du lá si ol da lon ma gam va gyok

meg ta nu lok hát múlt idõ ben él ni
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ki re tu sál lak zu ga im ból
mér ge zett lé leg zet vé te le det hall ga tom

rá te nye rel tél az ál ma im ra
hal dok lunk mint a tö rött nya kú üveg

tér fi gye lõ rend sze red le buk tat ja
a zár jegy nél kü li ál mo kat
és las san el fogy kö rü löt tünk a csönd

áru lás
vis  sza fe lé szá mol juk a per ce ket
együtt sor va dunk
pont olyan va gyok mint a bi zony ta lan sá god
ben nem az élet ben ned a re mény fél
egy el ha ra pott mon dat bõ vít mé nye vagy
hí vó sza va kat ki ál tok fe léd
de ke nyér he lyett ked vem sze ged:
ki lép tél be lõ lem s az óta nem kel lek sen ki nek

hon ta lan
né zed a ko pár par ket tát a szo bá ban
csak a bú to rok he lyé nek nyo ma vi lág lik
mint ha bent is õsz vol na
a füg göny te len ab la kon ho má lyos fol tok
a kar cos üveg üres te kin tet tel bá mul vis  sza
uj ja i dat vé gig si mí tod a lép csõ kor lát ján
tor ko dat kö szö rü löd pe dig a le pe dék
szí ve det nyom ja – újabb bi zo nyí ték a csõd re –
kö nyör te len egy sze rû ség gel bil len a ki lincs
a kulcs ma gá tól for dul a zár ban
az elõ szo ba fo ga son bó lo ga tó sá lat
ak kor lá tod utol já ra s már tu dod men  nyi re
utá la tos do log a bú csú nak több ször ne ki fut ni

bi za lom
föl fû zi gyöngy so rát az éj
el káp ráz tat ja az ut ca lá nyo kat
akik a tér bi zony ta lan ma gá nyát kor tyol gat ják
át ölel lek mint ré gen
mel let tünk vál lat von va si et nek el
a kö zö nyös ki ra ka tok
„rossz ked ve det fogd rám – sú god ka cé ran –
s ta karj be mint rongy ba bát a hó”
bi zal mad ról biz to sí tasz
mint or gaz dát az ék sze rész
de mö göt ted  ott fe ke te dik a gyá va múlt
az idõ szá nal mas aján dé ka
még ki ta pin ta lak: ben nem haj na lodsz
– fel újí tott em lé ke i den ko pog ta tok
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TÁ BOR ÁDÁM

Per zse lés
Meg jöt tünk mind a ket ten:

én s a nyár.
És per zse lünk ke gyet le nül.
Köl tõ ként, év szak ként er re szer zõd tünk.
Rossz vers, rossz nyár, mely le hût, le hûl.

Hú zód ja tok hát ár nyék ba elõ lünk!
Tûz ze tek el, míg éget a tü zünk.
Mi is fel hõ mö gé me ne kü lünk,
ha már nem vi sel jük el ön ma gunk.

Mert he vünk fõ ál do za tai mi va gyunk.
Ma gunk ba néz ve tû zõ nap ba né zünk: 
el né mu lunk vagy meg va ku lunk.

S ha idõ ben el kap juk sze münk, 
fény for rá sunk em lé ké bõl élünk,
míg õszen má so kat meg per zse lünk.

Olt vány
Új ágat ol ta ni az õsi fá ba
az ere den dõ be hogy meg ered jen
ég fe lé tö rõt hogy lom bo sod jon
Más hely re ül ni a ré gi kert ben
új szög bõl lát ni rá az is mert táj ra
To vább men ni kör ben min den irány ba
Így lesz meg is me rés sé az is me ret len
és te rem friss gyü mölcs az olt vá nyon


