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ALVARO MUTIS

Karavánszeráj
1

Rágják a bétellevelet, és szabályos rendszerességgel köpködnek a földre, akár-
ha anyagcseréjük szerves részeként. Inas lábaik szívósak, mint a monszunban edzett 
gyökerek; köröttük okkersárga folyadékfoltok terjednek. Odafönt, a világos bengá-
li éjszakában, a csillagok változatlan, lassú útjukat róják. Az idõ olyan, mint valami 
gyengéd témánál elakadt beszélgetés. Hajóutakról van szó, titkos kikötõkben bekövet-
kezett szerencsétlenségekrõl, értékes szállítmányokról, szégyenletes halálokról, nagy 
éhezésekrõl. Az örök dolgokról. Birbhum nyugat-bengáliai dialektusában peregnek 
az emberek ügyletei, fortélyok, hitványságok, megfáradt bujaság, évezredes félelmek 
mocskos rózsafüzére. Az örök dolgok, szemközt a csöndes tengerrel, mely oly szelíd, 
mint valami növényi tej, a megszámlálhatatlan csillagok alatt. A zsíroktól és idõtlen 
anyagoktól csillogó döngölt padlón a bételfoltokat lassanként eltüntetik az emberek név-
telen nyomai. Hajósok, alkalmi kereskedõk, vérszomjasok, álmodozók, nyugodtak.

2

Ha megátalkodottan hiszel a tevehajcsár hazugságának, a kerthelyiségekben terjengõ 
vérfagyasztó történeteknek, a sûrûn elfátyolozott, arcátlanul felajánlkozó nõk ígéretei-
nek, ha se szó, se beszéd, figyelmen kívül hagyod a hitetlenek földjén átutazókra vonat-
kozó íratlan szabályokat, ha tovább makacskodsz, sosem adatik meg neked, hogy belépj 
Taskent kapuin a bõség városába, a bölcs és szorgalmas emberek városába. Ha továbbra 
is megátalkodottan makacskodsz…

3

Megálljatok, ti felgerjedettek, akik lázasan, vijjogva követelitek, ami nem jár! Meg-
álljatok, ti megátalkodottak! Lejárt az üzekedõ kujonok ideje, e termekben semmi keres-
nivalójuk. A nõkön a sor most, az örökkön úton lévõ cseh és magyar cigánykirálynõkön; 
kidülledt szemükrõl, magas csípejükrõl párolja a feledés az õ legjobb szeszeiket, leghatá-
sosabb tájaikról. Állapítsuk meg törvényeinket, kántáljuk el énekeinket, és eresszük vég-
re el a fülünk mellett csalóka hívását az ütközetek vén bajkeverõnõjének, nõvérünknek, 
sírunk elõtt cövekelõ úrnõnknek. Csönd legyen hát, és jöjjenek a pusztai nõstények, 
Morávia hölgyei, fegyencek bércigánylányai.

4

A Császári Testõrség Harmadik Ulánus Zászlóaljának századosa vagyok, parancsnokom 
Tadeusz Lonczynski ezredes. Rajtunk ütöttek a dezertõr Hesseni Árkászok, ott szerzett sé-
rüléseimbe hamarosan belehalok. Akárhányszor próbálok megfordulni, enyhülést keresvén 
ripityára géppuskázott csontjaimnak, csak a saját véremben tapicskolok. Mielõtt még elönti 
ereimet és összezavarja szavaimat az agónia kék üvege, szeretném megvallani szerelmem, 
az én rendetlen, titkos, mérhetetlen, gyönyörûséges, részeg szerelmem Krystina Krasinska 
grófné, a húgom iránt. Bocsássa meg nekem Isten keserves, lázas és vágyakozással teli vir-
rasztásaimat azon az utolsó nyáron, amit együtt töltöttünk szüleink katowicei nyaralójában. 
Mindvégig képes voltam betartani a magamra rótt szilenciumot. Bárcsak ez is kellõ súllyal 
esne latba, amikor hamarosan megjelenek a Mindenható Ítélõszéke elõtt. De ha belegondo-
lok, hogy majd a férje és a gyerekei oldalán imádkozik a lelkem üdvéért!

5

Mindössze annyi a dolgom, hogy gondosan megtisztogassam a bádoglámpásokat, 
amelyekkel az urak éjszakai rókavadászatra indulnak a kávéföldekre. A bonyolult, pet-
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róleumszagú mûtárgy pillanatok alatt összekormozódik a lángtól, amelybe, ha a fénykö-
rébe téved, egészen belekáprázik az állat szeme. Sosem hallottam rókát panaszkodni. A 
váratlan, elõzmény nélküli, rettenetes fénytõl lenyûgözve halnak meg. Úgy néznek még 
hóhéraikra, mint aki az utcasarkon befordulván az istenekbe botlik. Feladatom, egyben 
végzetem, hogy örökké e pléhserbliket suvikszoljam, hogy bármikor készen álljanak rö-
vid éjszakai vadászfunkciójuk ellátására. Éppen én, aki arról álmodoztam, hogy egy nap 
majd fáradhatatlanul járom a messzi, lázas és kalandos tájakat!

6

Valahányszor a kupa király jön ki, vissza kell menni a kemencékhez, és megrakni tö-
rekkel, hogy forrók maradjanak az üstök. Valahányszor az arany ász jön ki, hadarós tánc-
ba kezd a méz, és összetéveszthetetlen, édes illatában együtt áradnak a hegy legtitkosabb 
párlatai a patakok nyugodt, friss permetével. Kész a méz! Vidám jelenlétének csodáját a 
kard ász jelenti. De ha a husáng ász jön ki, az egyik üstfoltozónak meg kell halnia, elbo-
rítja és elemészti a méz, mint a rémület lágy viaszára ömlött folyékony és falánk bronz. 
A pirkadó cukornádültetvényeken szétoszlanak a kártyák, a tücskök fejhangú éneke és a 
cukornádsajtó hajtókerekére zuhogó víz botránya közepette.

7

A szakadékokon saját találmánya, egy csigákból és kötelekbõl álló elmés szerkezet se-
gítségével jutott át. A futómûvet képes volt egymaga üzemeltetni, lassan jutott át a mély-
ség fölött. Egy nap a madarak félig felfalták, véres rongycafatként himbálózott a jeges 
felföldi szélben. Az úgy volt, hogy korábban nõt szerzett magának a vasútépítésrõl. Csil-
lapíthatatlan vágyban töltött vele egy éjszakát, és elmenekült, amikor utolérték a sértett 
kanok. Azt mondják, a bõre teljesen átitatódott a nõ legtitkosabb zsigereiben képzõdött 
anyaggal, ennek az illata õrjítette meg a magasföldek nagymadarait. Földi maradványa 
végül kiszáradt a napon, és a szakadékok csöndje fölött szégyenzászlóként lobogott.

8

Akabában az itatók falán hagyta kéznyomát.
Gdyniában azért sopánkodott, mert egy kocsmai csetepatéban elvesztette az iratait, de 

a valódi nevét nem akarta megadni.
Recifében felajánlotta szolgálatait a püspöknek, de végül az lett belõle, hogy ellopott 

egy aranyfüsttel befuttatott bádog monstranciát.
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Abidjanban egy színházi kellékjogar rátételével gyógyította a leprásokat, és közben 
egy filippínó vámügyi közlönybõl végzett ráolvasást.

Valparaísóban örökre eltûnt, de az elõkelõ negyedben a nõk õriznek róla egy fotót, 
amin ügynöknek öltözve látható. Azt állítják, hogy a kép enyhíti a menstruációs görcsö-
ket és megóvja az újszülötteket a szemmel veréstõl.

9

Egyetlen álmunk, még a legsötétebb rémálmunk sem múlja felül sorsunk kudarcainak 
végösszegét. Mindig túlhaladjuk legtitkosabb reményeinket, csak épp az ellenkezõ érte-
lemben, azok ösvényén haladunk, akik a vízesések fölött énekelnek, akik önhazugságu-
kat a megszokás és a felejtés bölcs mértékével mérik.

10

Van egy hivatás, amelynek fel kéne készítenie a legsüketebb csatákra, a legfinomabb 
kiábrándulásokra. Csakhogy nõi hivatás ez, férfiaknak mindörökre tiltott. E hivatás gya-
korlói mossák a mértéktelen és javíthatatlan szerelmesek szobrait, és olyan fogadalmi 
adományt ásnak el a lábuknál, amely idõvel elemészti a márványt és szétmarja a legma-
kacsabb fémet is. Igen ám, de épp ez a hivatás halt ki már olyan régen, hogy senki sem 
tudja biztosan, hogyan kell eljárni a szertartás során.

Invokáció
Ki hívta ezeket a figurákat?
Milyen hang szólt nekik, milyen szavakkal?
Miért engedték meg, hogy az én
életemben élõsködjenek?
Honnan jönnek, a névtelen sors merre sodorja
õket, kik itt vonulnak most a szemünk elõtt?

Fogadja be õket, Uram, a felejtés.
Békét benne találjanak,
ott bomoljon szét kurta szövetük,
tisztátalan lelkük ott lelje meg nyugalmát,
ott szûnjön arcátlan iparkodásuk.

Voltaképp nem tudom, kik õk,
azt sem, miért pont hozzám folyamodtak,
hogy részesülhessenek a fehér
papír rövid pillanatában.
Hívságos alakok ezek,
ráadásul hazudozósak.
Szerencsére emlékezetük
kezd már eloszlani
a kegyes semmiben,
ahová elõbb-utóbb majd mind hazatérünk.
Így legyen.

Imreh András fordítása
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BERTÓK LÁSZLÓ

Mint a nyelv alá szorított kavics
Annyi, ha volt, ha voltunk, és az is,
mint a nyelv alá szorított kavics,
hogy ne hebegjen, akkor sem, ha csak
azt értik, amit maguk mondanak.

Hogy ne hibázzon, ha mégis, ha nem,
ha nem bírja tovább beszédtelen,
feszítettük, hogy tisztán ejtse ki,
hogy vége van, hogy el kell kezdeni.

Annyi, ha volt, hogy észrevegye, hogy
nélkülünk nem, mert elvéti, dadog,
aztán, hogy hipp-hopp, s ki-ki maga már,
csak állt ott, mint a hegyen a szamár.

Ezt már csak az ugyanolyan öreg
Ezt már csak az ugyanolyan öreg,
vagy még öregebb, az értheti meg,
aki legyint rá, hogy „akkor mi van?”,
és elmerül a közös trutyiban.

Nem azért, mert bölcs vagy cinikusabb,
de mert tudja, hogy nyakig benne vagy,
s akárhová lépsz, nincsen visszaút,
csak a mindenség közepén a lyuk.

Ezt már csak a szemtelen fiatal,
aki lát és hall, de élni akar,
s mert szégyelli, hogy magával van el,
megesküszik, hogy sosem adja fel.
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JÁSZ ATTILA

Mozdulatlan
„…és várták a víz megmozdulását. 

Mert az Úr angyala idõnként leszállt
a medencére, és felkavarta a vizet…”

(Jn 5, 3–4)

Emelj fel magadhoz, kérlek, nincs esélyem,
nincs senki, aki idõben a vízbe emeljen,
mikor a víz megzavarosodik, mint a világ,
belemerítsen, mindenki elõtt, elsõként.
Miután angyal száll a vízre és összetöri
a nyugodt tükröt szárnyas bokájával. Én
itt élek e tó partján több mint negyvennégy éve,
mindjárt negyvenöt és még a közelébe se
jutottam, idõben. Sose sikerült elõször érnem
a vízbe, a vízhez, hogy kigyógyulhatnék
ebbõl a tökéletes világból. Megszabadulhatnék
okosok, szépek és erõsek társaságából. Emelj fel,
s dobj bele kavicsként tavadba Jézusangyal, ne
tedd folyton mozdulatlanná várakozásomat.
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Fészekben
„…két angyal ül ott fehérben, ahol elõbb…”

(Jn 20,12)

Fészket építettem. Felcsatoltam angyalszárnyaimat,
amit egy kora reneszánsz festmény alapján
készítettem a repülõ szerkezethez.
Az ájult, haldokló bácsi lelkét oda vittem fel,
egy természetvédelmi területen álló ritka fa tetejére.
Ott dédelgettem, hálózsákba bugyolálva,
miután elhagyta testét, amit a mentõsök
több mint fél óráig igyekeztek megakadályozni.
Nem engedtem, hogy végignézze. Finoman
elhúztam onnan. Felült mögém, én pedig
tekertem a pedált, csapkodtak a szárnyak,
emelkedtünk. A fészekben teáztunk,
megnyugodott kicsit, próbálta elfogadni
a helyzetet. Ez a legnehezebb. „Amint ott
sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy…”

Rainermariáról kéne 
kritikát írnia

          hány kiló angyal
oldódik zápor közben
a pocsolyákba

lábát lógatta
mintha soha többé nem
mozdulna onnan

tócsa tükrében
valami megváltozott
az angyal bennem?
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CSEHY ZOLTÁN

Orfeo
Áriák egy elképzelt operából

Proserpina áriája

Hogy újra itt az õsz
Hogy újra itt a színek idegesítõ uralma
(Csak egy fél betûszár választja el az unalomtól)
Hogy újra bort böfög a gazda
Rozsdásodik a szõlõlevél mint egy 
kiegyensúlyozott Poliziano-versben
És töpörödött fürtjein játszik Bacchus
Vissza kell térnem az alvilágba
Vissza a szeretteimhez a sötétségbe az ezüstszárnyú Éjbe
Nekem mindenütt vannak szeretteim
Ahol a halandók és a halhatatlanok halnak meg egy csapásra
Ó Pluto Pluto hogy unom e fenti világot!
Oda vágyom ahol úgy készül mindenki öröme
hogy ne legyen se túl magasztos se alantas
Áldjon az ég termõ Ceres
oszthatatlan titkú gránátalma
Olympus szavaktól részeg bércei
Nyílj meg föld
Ogni cosa nel fine a noi ritorna
Vigyél haza

Pluto áriája

Azért a vér még mindig jobb ízû mint a nektár
És emberhúst is csak mi ehetünk
Van ebben valami megindítóan szép
Hogy hozzánk jár mindenki levetni a húsát
Hogy végül nálunk kötnek ki a legszebbek és a legbölcsebbek
Mennyi munka van ebben
Ahogy ezt a lágert kiépítettem
Ezt a szadizmusköltészetet
Ahogy a rímeit megalkottam
És ahogy strófákra szabtam a kínokat a jajt a nyögést
S hány megtévesztés van benne mely növeli kínjaik
Hány csempészett remény mely élteti õket
Hogy aztán a kiúttalanság meszesgödreibe vesse elbizakodottságuk
El kell ismerni van bennem fantázia
Gyilkos humoromtól borzad az ég
S Olympus rühelli rokoni szálaink
De te ki vagy hogy lantod édes szavára
Ixión kereke lefékez s a sok kínzás mely elmém szüleménye
Visszaborzad a mitológiába
S lelkem e nagy perverz vidámparkot felüdíteni hivatott
Egyszerre minden belsõ mûködés abbamarad
Sisyphos se görgeti szikláját ráül és pihen
Tantalus instant szomja alábbhagy
S nem szórakoztat többé a meztelen
Danaus-lányok tangás vízmeregetése
Mindhárom szája Cerberusnak tátva
S zenédtõl lelkem meghatódni érzem?

Be szép és fenséges pillanat
Be szép és fenséges halálod lesz
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DEBRECZENY GYÖRGY

önmagát látja a vízben
a dél tündére a nyájakra ügyel
érzéki vízjáték vibrál
ha vizet lát: önmagát látja
vasboldogasszonyra süt a vashold

meleg ganajba tétetik
a jérce elsõ tojása
kikel belõle a lidérc

a tündér eredeti jelentése
változó csalékony
folyvást változik az égbolt

bolyongnak a mindenségben a lelkek
bolyong a lelkekben a mindenség
a dél tündére vizet lát
önmagát látja a vízben 

rásüt a vasboldogasszonyra a vashold

ha nem jutsz túl
a megfelelõ idõben történik minden
mondta a mester
lóbálta vörös botját a szenvedélynek
s az ismétlésen keresztül
a tapasztalat megjelent

boldogra maszkírozott bábfigurák
a tipegõkövekkel kirakott ösvényen
a tudat és a test ellobban
és a látott világ van csak

hallom hogy esik az esõ
a kiáltozást is hallani
menekülj menekülj

szorgos dongó porozza be a rozmaringot
napsütötte köveken 
még meleg a medveszéklet

ha nem jutsz túl a pátriárkák kapuján
ha nem rágod el a gondolkodás fonalát
bokrok és gazok közt bolyongó
medveszéklethez fogsz hasonlítani
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kiszabadulás a testbõl
amivel táplálkozik a lény
elnyeri annak természetét
tollsüveg és jádecsillag fejfedõ
a zöld sárkánnyal
és a fehér tigrissel övezve
oroszlántrónuson ülve
kell látnom magamat
száz szellem olvad össze
hogy az egységet elérje

az ítélet helyszíne az alvilági város
a mozdulatlan bölcsesség 
és a mozgó szellem ugyanott ugyanakkor
az egyetemes üresség szemlélése
a lélegzet és a szellem szemlélése
áttetszõvé válás nemcselekvés
és a fény kiáradása
tisztaság hûség gyermeki odaadás
valódi nemlét és csodás létezés

tûz a vesékben és víz a szívben
felhõ az égen és víz a hegyi patakban
meredek hegyen épült a templom
108 golyócska van a zsinórra felfûzve
mert 108 fájdalma van a földi létnek
a hercegnõ egy bambusznád törzsébõl
lép ki a világba a tündérmesében
de a nevek és a formák
az ürességbõl jönnek
és az ürességbe térnek vissza

úgy ülni mint az ugrásra készülõ tigris
a nevek a tiszta tudat nevei
engedj el mindent
fémet eszik és tüzet ürít a fakutya
a gondolkodás nem kerül közéd
és a cselekvés közé

elvág minden gondolatot
a szív izzítója és a kutyaugatás
a szélfúvás a fák a hegyek
a villámlás a vízcsobogás tanítja
üres tükör a mester
magad hozod létre mennyországodat
és poklodat

bukott halhatatlanok vagyunk mindannyian
számûzött kísérõi
a nyugati királyi anyának
isteni csínytevõk
ihletett udvari bolondok
azúr ifjak
a legnagyobb delelõpont állomásán
az egyetemes jang palotában

nyakszirtünk körül a kerek fénygömb
bevilágítja a hat irányt
pirosan virágzó cserjét ültetünk
vöröses kõvel rakjuk ki az utat
mely ajtónkhoz vezet
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PÜSPÖK LÍVIA

Szégyen
amikor apám  meghalt levágattam a hajam és nem festettem be többé
azóta a hold ezüst fénye körberagyog 
s csak remélhetem hogy e ragyogás nem Van Gogh zilált zártsága
és nem apám védekezése a szétesés ellen 
de ezt az ember csak az út végén tudja meg a nagyonrosszulérzemmagam zihálásában
amikor a  szájára szárad és teste minden üregében megalvad a vér
s erei a végsõ feszülésben szétpattannak

túl sokan voltak és túl szegények
öccsük nyakára hurkot kötöttek
leengedték a kútba 
de mielõtt vizet ért apám felfedezték õket  
s a fiú Józseffé változott 
olyanszegényekvoltunkhogykinéztükaszilvamagotegymásszájából

mit keresek itt a jól-ismert szobában?
éjjelente az ajtón tengervíz áramlott be
szörnyek úsztak körülöttem
hatalmas nyákos testüktõl rettegés rázta
minden porcikám
az ágyra messzirõl ugrottam  
és nyomban fordultam is a fal felé
mert úgy véltem szerencsésebb ha hátulról szúrnak le
mintha szembõl közvetlenül szíven döfnek
A tengerész fia  Svambária nagy titkai
és a Lamb-fivérek Shakespeare-meséi tartottak életben
csak képzeltem a létezést
még semmit sem tudtam a hét fõ bûnrõl
és arról hogy vannak további bûnök is
amelyek olyan sötétek hogy a szemérmes bibliaírók
említeni se merték õket
háromdimenziós interaktív házi mozink 
itt játszott ezekben a fojtó szobákban
horrorfilmet családi rémdrámát
késõ éjjelekig míg eltûnt tekintetek
tolakodtak át az ablak sövényén és rózsabokrán
hogy kilessék a hetediziglen-bûnök martalékait

néha évekig fel sem tûnik a szó szégyen
aztán valaki kimondja és más megismétli szégyen
elcsodálkozom létezik még ez a szó?
apám meghalt
és megértettem hogy elkezdõdött a halálom
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SZENTIRMAI MÁRIA

Sejtelem
Reggeli fény veti fûre diófa alakját,
lent halovány remegés, lebegõn tovaszáll,
égnek a hangok a halott fügefán.

Fogni a percet, ahogy lefelé kopog és aláhull,
nézni a szélben kavargó port,
elhal a fény, hegyvölgye kialszik.

Sejtelem csúszik hangtalan,
botladozása sebet ejt a szöveten,
porlad a szerves anyag, s benne a hang.

A napon szárított lepedõ
Két fa közé kifeszített kötélen várják a lepedõk
fényévek rejtekébõl a tisztulást,
testnedveket, önkívületben ejtett szavak nyomát
oldja fehérre a 150 millió kilométerrõl érkezõ sugár.
Nyolc perc csupán. Míg kifolyik a kávé és megfõ a tojás.

Elmúlás
Esõcseppek résein a szél átdudál,
és a víz csontokba rágja magát.
Apró diók potyognak, nõni vágyó almák,
tört ágból nyers hús kandikál.
Levél fonákján féreg, rozsdálló szeg,
csontból oldódó kalciumfelleg.
Röntgensugár mezteleníti a testet,
takarója térdelõ tekintet.
Megállítanád, de már nem lehet.
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Ezerkilencszázhetvennyolc
„Romantikus vagyok véremtõl, s vesztemet

élném, ha szûkre szabná mellem egy zsakett…”
Paul Verlaine

Romantikus vagyok véremtõl, szült fogoly,
hang nélkül szavaim, szememben árny dalol,
akár kényszerzubbony, jó asszonya Verlaine-t,
öveznek félelmek, vitorlát a szélcsend,
és temet az öltöny-világ, futóhomok.
Nézzél rám barátom, miként rostokolok,
úttalan matrózé tengerevõ szemem,
elkékült szívekbe fúródom vérmesen,
olaj az óceánt, az embert sárgaság…
sajnos ez van: dehát Isten majd megbocsát.

Igéim
Holt testeim nem kísérnek tovább
e vak földön, mint bolygót holdjai
bolyongó hangjuk szûz vitalitás
túli világot kutató nyaláb
vak testeim mint bolygó holdjai.

Keringõjük, mint szûz vitalitás
súlyvesztõ, táncos térbillegetõ
mindjük testem túlutazó utas
sötét véremet vagdaló halász
súlyvesztõ, súlyos térbillegetõ.

Mind hûlt testem túlutazó utas
testetlenül nehéz vándormadár
felröppent, torkom hagyó hangjegyek
õket kóstolom, mint hó a tavaszt
mind olvadó, nehéz vándormadár.

Igéim földet hagyó hangjegyek
a hidegbõl felszálló szólamok
mennyi csontomból elszökõ lidérc
bennem megnõtt, engem szülõ gyerek
húshullató, halotti szólamok.
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POLGÁR PÉTER

a fekete fény embere
amikor a mozdulat
már nem illeszkedik
amikor már késõ
meglátni az álmot
s beborít mindent a fekete fény

akkor fáj leginkább
az el nem múló
akkor hatol csontig
a ki nem mondott

torz alakot ölt
a testetlen remegés

egy költõ margójára
írhatnám
de nem írom
beköszöntött a feltámadás
itt én vagyok az ismeretlen
az egyetlen
ráncos
kivénhedt újszülött

kezemhez
tárgyak idomulnak
arcomra álmot szór a fény
szándékos a mozdulat
az utolsó utáni
szavaimat
az út szélén felejtették
a fáradt
meggyötört hajnalok

távolodó emlékek nyitnak új utat

azon a napon
halkan szemerkélt a májusi erõ
elköszönt a költõ
az ajtóból még visszanézett
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Torokhang
Õrizgetni az életet – semminek.
Felnevelni a vak, háromlábú kutyát.
Éjjelente iszik a torkodból. 
Hangot. Csak a kimondhatatlanokat. 

Fejsze
A szád test,
hûtõbõl kiolvasztott,
reszket az izomcsempére rakva
meztelen.

Darabokban kirakott
fagyos csomagok szerteszét.

Ne félj, 
a kandallóban már lobog a tûz, 
a sakktábla kihajtva vár, 
s a róka a fészerbe zárva. 

Kopoltyú
A lélegzetedben lebegek
Egész éjjel.
Normális körülmények között
Fuldokolnék,
De kopoltyút fejlesztettem ki,
Így lélegzetedben úszkálok
Egész éjjel,
Halhatatlanul örökké.

Emberi arcok: egy egész élet képernyõje.
Az orvosi rendelõben egy nõi arc,
Akár egy egész életet leélhetnék vele,
Talán boldogabban.
Aztán ahogy kimenekülsz a rendelõbõl,
Már el is felejted gyorsan, örökre.
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Nekrobagatellek
Leibniz-motívumokra

Teodicea

Szürke égbõl hó hull,
hull vigasztalanul,
öreg nyúlnak szõre,
költõnek szava hull.
Únja már a vackát,
únja a hideget.
Jaj, hová költözzön?!,
kémleli az eget.

Tényigazságok

Minden tényigazság kifelé lök e
eszement létbõl,
lábam leáll, szellemi 
infrastruktúrám szétdõl.
(Leáll a lábam! 
Vajh mirõl áll le?
A hóhérszékrõl?
Minek, ha úgyis
jön a finále!,
szögrõl vagy végrõl.)

Sírvers

E sírban friss tetem kékül,
elégséges okok nélkül,
jelezve, a halál nem vicc,
mindegy, mit írt errõl Leibniz.
A monászon nincsen ablak:
nem tudni, kit rejt e rablak.
Réseiben a sírkõnek
nem észigazságok nõnek.
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Hajnal háromkor
Hajnal  háromkor hirtelen kozmikus egyedüllétet
érez, s átkozza Alalkomeneuszt, hogy egykor kilépett
a mítoszokból, s térbe, idõbe tévedt,
s emberré, azaz idegenné lett.

A pánikkór eredetileg Penelopé nyavalyája
volt. Õ hozta Pánt – a kérõk közös fattyát – világra,
s amikor korcs magzatát, a szõrös bakot meglátta,
úgy megrettent, hogy világgá futott az árva.

S fut, fut még ma is, s az újkori szorongásos
pánikbeteg nem tudja, mi köze neki Pánhoz.
Ókori pántok pattognak róla, és mai káosz
nyeli. – Hajnaltájt talányos isteneknek áldoz.


