
NEMES NAGY ÁGNES VERSEI 

H A D I J E L V É N Y 

Mint iszap, gyönge hegy belébe málló, 

mely önmagától sülve körbefortyog, 

mint visszaforgatott, nagy húsdaráló, 

mely befelé nyel minden tömör kortyot — 

így szívja, őrli elmém a világot. 

Hasonlatokban őrli: roncsot ér. 

S az elme: rész helyett egészre hágott, 

s a rész: ölén katlanba hull a tér. 

Dúlt katlan! Tört anyag! Micsoda mérték 

képes kiszűrni pontos csapadékod? 

Mily tükör lát folyékony, síma ércként? 

Hűlő szerelmek? isten? étel? ész-ok? 

Mint légy szeme: ezer tükör a bőröm, 

a viszonyulás prizmás kínja köt, 

s nem törhetem szét, mert e kín az öröm 

a sík halál, s kerek téboly között. 

A negyvenezer kilométeres föld 

agyam csigáján gördül egyre beljebb — 

micsoda állam ad védeni testőrt? 

Micsoda orvos, mely igéje ment meg? 

Csontom feszül; a szörny vajúdik ekként, 

mégsem szülés ez: harc lényem falán, 

de hullva is, akár a hadijelvényt, 

magasra tartom széttört koponyám! 
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NEMES NAGY ÁGNES 

Ő S E I M H E Z 

Ernesztinák, tisztes Zsuzsannák, 

tanyák, szekerek, paplakok, 

nagyapám, ügyvéd, Egyiptomban, 

s egyéb szók, percek, ablakok, 

hogy nyíltatok rám? Hogyan láttok? 

Előttetek — fényben, vakon, — 

idegenül, zavartan állok 

s arccsontjaim tapogatom. 

Szaladgálok üres szobákban, 

tükörbe nézek: nem felel, 

gyertyát gyújtok, firkálok, alszom, 

s megijedek, ha kelni kell, 

már kályha sincs (mert ostromolják 

a várost éppen), s nem tudom: 

gondoltatok-e új elvekre? 

banánra? füstre, vasuton? 

ostromra? bundás férfiakra? 

képre? kezekre könyv alatt? 

Ti szűltetek? Ti képzeltétek, 

ti formáltátok csontomat? 

Mindegy. Ki tudja? Már csak egyet 

szeretnék tudni: nagyapám 

(ügyvéd) miért mnet Egyiptomba, 

pénzzacskóval inas nyakán? 

Mi várta? Mit gondolhatott? 

Mondjátok, milyen vágy gyötörte? 

— Meleg van, — mondta biztosan, 

s törökös bajszát megtörölte. 
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VERSEK 

A L Á Z A T 

Fáraszt, hogy mégis hiába ömölt 

fejemre a perc lágy, szirupos árja, 

a koponyám: kerek, fanyar gyümölcs 

magányom mégis csonthéjába zárja. 

Kemény vagyok és omló por vagyok, 

nem olvadok és nem köt semmi sem, 

ketten vagyunk, mikor magam vagyok, 

a lelkem szikla, testem végtelen. 

De mindez fáraszt. Indulnék tovább, 

Egyiptomba, fürödni, vagy gyereknek, 

— csak már az emlék és valami vágy 

fogyó türelmem alján felderengtek. 

S míg ülök hűs, hajnali ágyamon, 

s mint szemem alját, kék lepi a házat, 

belenyugodni lassan, bágyadón, 

majd megtanít a virradó alázat. 
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