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A szilencz
Hamlet szilencze
Arany-szelence
Hamletje fent-e
Aranya lent-e.
Fent-e szilencze,
lent-e? Zajongva
össze-ha-vissza,
vissze-ha-össza.
Így facsarodva.
Vas csavarozva:
nem töri csendjét
senki, orozva.
Senki orozva 
nem töri csendjét.
Szilencz a kintlét,
szilencz a bentlét.
Zajával kinti:
bentjét jelenti.
Hamlet szilencze
Arany minek-mi.
Minek-mi minek,
tölti, ha benti.
Pergeti kinti,
kard hegye rejti,
rejti a mérget,
a nem az igen, 
az igen a nem
hamletölésnek,
akármi szeren, 
Hamletolásnak.
Toldija épp meg.
Toldi szerelme
szilencz-szelence,
össze-ha-vissza
ismétli kedve.
Ismétli kedve, 
addig ismétli,

amíg ki nem nyílik
a rőt muskátli.
A vívópáston
nincs már pástétom!
Telíti kedvét 
ott bármi éhhom.
Ihom és íhhom, 
sír végén Bence,
nincs arra mi-nyom
Toldit jelentve. 
Csak új havával
az ég sem átall!
Összeintézi
szilenczek által.
Vagy vagy, vagy nem vagy,
s csak-így se tréfa!
Két fél végtelen
hajlik karéjba. 
Az igen, a nem.
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Tartások 
(Aranynak)

Mik ezek a tartások?
És mi mind a tartás-ok.
Hogy ezek nem tölgyesek,
ezek Csehov-nyírfások.
Aranynak a főherceg
tévedésére lenget.
Lásd fentebb.

A nyíresen
Üldögélünk tölgyesen.
Mellénk ül le Szép Ernő,
van utódló, eredő.
Az csak a rossz ereszték,
hogy megint beereszték.
Gyere, Urológiám!
Meghalunk egymás után.
Jaj, Aranyra gondolok,
szépernős a más-dolog.
Ő szól: „Szép Ernő voltam.”
Én: „Szép Ernő is voltam.”
Vagy „is” nélkül, istenem.
Én, mi, ti, ők, ő, te: nem
Énnel-ennel önöztem,
énző lettem 2 félben.
Ha egészben, ha részben
ülünk tölgyes árnyában,
ülünk nyíres ölében. 

Hírfa, nyírfa: nem blogfa.
Így maradok boldogra,
boldog-boldogtalanra.
Mobilom sincs, tévém se,
nekik se vagyok én se.

Vagy-vagyok, vagy nem vagyok,
létre nemléte az ok. 
Közben a létrafokok,
létokok, nemlétokok.
Nemlét ablakán nézem
szem-üvegem űrjében.
Űr-he, zűr-he: nem csűrhe,
nem torzsa, csak elhordja.
Tölgyek alatt nyugalma,
csak ez épp pár juharfa,
juharfa vagy platánfa
hercege szól reája.
Mondja: „Arany, jó hívem!
Ahol maga ül, ez nem
tölgyes satöbbi, juhar.”
A főherceg jó szivar,
vacsorázzanak együtt,
úgy hívja meg a költőt.

Csehov meg a nyíresbe
invitálgat engem be. 
Üldögélek hívesen,
s max. csak tévé-híresen,
de ilyet nem hallogatok,
csendemben maradni jobb ok.
Jobb okomat gyakorlóm,
hagyom a többit gyarlón.
Hol tartottam? Csehovnál,
Mándynál, Simenonnál, 
nála pedig Maigret-nél
s Dosztojevszkij-hercegnél. 
Ezt így mind összefoglalom, 
odaadtam-visszakapom.
Ritmusok akadtak rá,
Arany J. titkon: „Hurrá!”
Mert jogunk van örülni.
Kész a toldi-szerelmi.
Örömre, ím, épp elég ok,
senki nem mondja a vétót.
Búsulok, örvendezem:
tölgyek alatt, nyíresen,
hírtelen vagy híresen,
túl lassúgyors létezem. 
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Hegyfa, völgyfa: szakasztva
cseresznyefa vagy meggyfa. 
Egy fáról cseresznyézünk,
magunk-szája meggy-ízünk.
Egy-ízig fa, völgy-hegyfa,
csak nem tölgyek-alatta,
juharfa se, aranyfa,
Szép Ernő megújítja.
Krúdy élt e szigeten, 
nem boldogult vele sem,
addig-addig nem boldogult,
míg a végén megboldogult. 
A tölgyfának makkja hullt,
a völgyfának elgurult,
a hölgy-fának udvarolt.
Udvarán ha tölgyfa állt,
ott olvasott Hölgyfutár-t. 
Ez egy folyóirat vala,
vagy-vagy volt igazi vagya,
de ezt már mondtam: gyagya,
akinek biccen az agya. 
Agyam senkinek, nem én, 
nem biccentem szépszerén. 

E tartások: tartások,
mitől tartok? Van pár ok. 
Szigeten e párokat
lesem, a magányokat,
nem is lesem szívesen,
ne legyek egyedül sem.
Senki mással se legyek,
csak mint a füst s fellegek,
lépten-nyomon megálljak,
kiszálljak vagy beszálljak
híresen vagy hírtelen,
tölgyesen vagy nyíresen.
Görbén-nyílegyenesen.
Így mondjak Aranyról bajt? 

Túl fiatalon meghalt.
Sírjánál ott állt Bence,
jó Toldit képviselve. 
S ahogy visszakanyarodék,
hóval borítá el az ég. 
Engem itt mi hó borít el,
hadd végezhessem jó szívvel,
a közel-se végtelent,
a messze-nem egyetlent, 
bűnös vagyok-e vagy szent? 
Bűnös vagyok, annyi szent. 

Ha elölről kezdeném,
talán el se kezdeném,
dolgom el se végezném. 
Ha végzés az én dolgom,
mi marad el? A folyton. 
Az valahol elmarad.
Mit kezdjek újabbakat?
Régebbeket mit kezdjek? 
Eldobjak – vagy esengjek,
minden örök maradna, 
rövidebbet szaladna.
A legrövidebb út: egy
pont közt. Ne már viccnek. 
1-ről a 2-re jut,
ez se legjobb rövid-út,
magából ez is kifut;
vele sehova se jut.
– Fáj a kezem, leállok.
Hogy is kezdtük: mi már ok,
valamit okoz. S ha nem, 
úgy se baj. Bolondszeren
megmondják örökdrámák
bolondjukkal múlását.
A vég kezdetem, legyen.
Mi van valahogy? Se nem
volt, lesz úgy, veszti mását. 

Veszti a tartás-okot,
ezért a tarhásokat,
okaiból fogyasztva
elteszi csak tavaszra,
könnyelműen a télre,
se egészbe, se félbe.
Tölgyek alatt rímelget,
pihenést így mímelget.
Nekem az ilyen pihenés
se nem sok, se nem kevés.
Csend, mely kiszámítható,
szilencz, Hamletnek való,
S inkább Hamlet-utánra. 
Toldi épp ez az ábra,
csak van egy nagy diferencz:
túl zajos ez a szilencz,
túl-kavarc, mire elül, 
s jön az alul-se-felül,
jön a szánom-se-bánom,
se hetedhét határon,
se elvenni a kedvét
nem tudja VÉGTELENSÉG. 
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Fűkellék
Elébe, vagy utána: 
Hamletnek hol ez ábra.
Hát ez? % És ez? ≈
Héraklit = 2 hozzátenne
valamit?! Húzd alá,
megittad az/árát, és a 
többi az/összevisszaság. Igaz,
kifogysz a rímből. Ez az,
az ez, jön a szó-váltás,
visszaállás, átállás,
süketülő áthallás,
süketelés… Elhagyás.
Utolérés – elébe.
Előbb-élés utánra.
Úgy legtisztább az ábra, 
ha nem fényezed fel-le.
Felplusztulás segítse,
leplusztulás se rontsa.
Vigyázz erre a szóra!
Plusztulás a plusz,
külön-mire juss.
A géniusz: géni juss,
vagy megállj, bármerre fuss,
Toldii vagy hamleti
holtán Arany dől neki. – 

A szöveget sajtó alá rendezte: Tóth Ákos
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