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„She might, so noble from head
To great shapely knees
The long flowing line,
Have walked to the altar
Through the holy images
At pallas Athene's Side,
Or been fit spoil for a centaur
Drunk with the unmixed wine.”

(William Butler Yeats)



Viaszként olvadnak széjjel a józan
csúcsok, megindulnak, hőségnek hője,
csorognak lefelé, és elnyújtóznak

a lapályon. Ezernyi roppant tájék:
Mérleg – melynek most egyik serpenyője
leszakad, hogy Lókoponyává váljék;  

Fésű; Kas; Daru – kiszakad finom nyaka:
Ecset – kövérre hízik: Tölcsérgomba;
Szignó; Első betű; Nyúl; Dór oszlop; Baka;
Villáskulcs; Hiúzfej; Kondás és konda. 

A lávafolyamon megülő lánggolyó
lett a hajdani csúcsok szemhatára –
s hol a régi nagy szurdokot még a folyó 
mosta ki ily fordított Omegára,  

az összetorlódó, megemésztetlen 
forró érctörmelék a völgy szájába 
nyomul, majd kardot rántva tolul föl feléd.

Megolvadt-őrölt élőszövet, törmelék, 
zúgás, kő, föld, fa örvénylő masszája,
dús árama: minden eltelve Szerelemmel. ---

Gyanakodtam, bőröd önmagadból való 
fényét nem kell-e figyelembe vennem,
amint magamnak kivágom mégis való
formád abból, ki vagy e hajtengerben, 

izgága testben, rögzítetlen fény alatt –
nem kell-e számolnom e tompa lánggal 
ahhoz, hogy ne vakíts el, hogy téged magad, 
ne csak e magad-forma csóvát lássam. 
 
De nem; szigorúbb Harmónia vagy te,
való anyagod ez – mint téli körte-
fáké. Rákényszerítem, hogy bámuljalak, 

rád kényszerítem a tekintetem, s kemény
ajkad, külön míg nézem minden szál hajad,
fogínyemből finoman szivárogni kezd a vér. ---

Harapdálod a csuklómban a csontot, 



mellette a kidülledő artériát,
aztán keményen, mint aki megbomlott,  
négy szép metszőfoggal szeplős bőrömön át

az eret a könyökömig feltéped.
Vagdalkozna kiszabott alakom, vihar
rázza, és hirtelen nagyon elképed –
mert egyik fele lekötözve már: folyóival.



PÁLCIKÁKAT, SÁSKÁT



Vízfej

„Mikor lesz vajon lecsapolható
a legmiazmásabb mocsár, a lélek
szittyósainak holtvize?
Mert van még hátra szó.
Ma komolyabb, mint valaha.
A mitológiák rettentő éjtava,
mikor szárad ki véglegesen? ” 

(Illyés Gyula)

A fénylő Alpokban lakom.
Átbukva a hűs hegygerincen,
elcsúszva a kemény havon
pár napja a tavasz már incsel-

kedik elhűlt szellőivel, 
vagy a friss ég villáma villog,
s ha egy-egy birkát eltüzel,
úgy izzik húsa, mint a billog,

áthatva bűzzel a ködöt
a puszta, gyér füvű, jégcsíkos
oldalban. Lucfenyők között,
a hegygerinc menti szűk síkon,

fekete tónál áll a ház.
A csúcsról látszik, a magasból,
ahogy a vízére lelátsz,
hogy az alak, amit kirajzol,

egy vízfejű nagy csecsemő
imára összetett kezekkel.
Egy isten torzszülöttje ő,
hallom öt napja minden reggel

könyörgését és panaszát,
ahogy fenn a gerincen járok. 
Lenn a síkon árvíz, aszály,
kolera, éhínség, ragályok. 

*
 



Jupiter vadászebei,
azok voltak, a házból lestem,
ahogy a lavina neki-
indult a völgynek decemberben, 

tajtékosan felvert porát.
A régi úton itt igyekszem
föl szürke hófoltokon át.
Míg jég alatt volt, a tengerszem

csak magában zokoghatott,
medrének, a repedéseknek;
aztán hogy kitavaszodott,
partján a felszín csupa seb lett.

A fennsíkon friss birkaszőrt
szedek a tövises gallyakról,
azzal bélelgetem a Föld 
sebét, mikor végre elalszol.    

*

„Mélyről jön a roppant nyomás, 
amit a sűrű kőzetekben
továbbad néhány moccanás,
hogy az erdők beléremegnek” –
 
a Föld, a Szél – „A köpenyét
a derekánál és a combján, 
haját, a szárnyai helyén
zöldellő két babérfa lombját” –

a Forrás: – „Fölbugyog a víz
és fölnevet, nevet ott bennem,
amit felhoz, amit levisz,
áttetszőn is megtestesítem” –

a te hangod is hallani:
„Velem született alakomból
eláramlott az isteni,
víz dőlt formámba s földig rombolt –” 

.............................................

.........................................………

.............................................

.........................................……….



Mint raklapokra hányt szakadt 

– hódolat Jannis Kounellisnek –
 

Mint raklapokra hányt szakadt 
meszeszsákokba friss havat –
a raklapokra vetve rongy 
szeneszsákok, ezekbe hordd.



Egy baleseti jegyzőkönyv margójára 

Kiperdülvén még láttam, elcsúszott árnyékom,
megállt, s az elhevert  
sziluett testet öltve lábra kelt,
akárha elgurult volna a féknyom,

a köldököm felhúzódik, akár egy szurdok,
nyúlik négy végtagom,
ahogy a sík árnyékból vastagon,
sziluettem felszabva fényre csúszok,

akkor e gyönyörű káosznak sűrűjében
hátamba csap a fény,
az isten tátong árnyékom helyén,
mint egy gödör, a fénynek gyűrűjében.



Pálcikákat-sáskát, Harcos Bálint

Ellepve körben a múzeumi kövezetet,
rajztábláikkal ülnek, 
a meztelen testet rajzolják, a márványfejet,

koncentrálnak feszülten.

De ez megorrontotta itt a mű természetét,
akár egy őstehetség,
térdet rajzolt és könyököt: már-már az istenét,

szobrának férfitestét, 

amíg a többi gyerek: durva fejláb-tömböket,  
vagy pálcikákat, sáskát,

a démon arcát gyártják –
á- pi- o- elle- elle- o, levésik a nevet.



Folyamisten

Botrányos szellemét a kezdeteket követően 
kitagadták magukból: porrá mégsem omolt. 
Krisztus megkeresztelésénél az ariánus 
mozaikon még teljesen egyenrangú félként 
áll Keresztelő János mellett a Jordán jegyében:
ő a Folyó; kezében nádszál, rák koronája.

Mint elpártolt fiúörököst, mindenből kitagadták,  
azóta körmönfontan rejtőzködve tenyészik –
mindez azóta, hogy feljöttek a katakombákból, 
feledték a jelentőségét, hogy első bazilikáink 
a városfalon kívül emeltük, –
hogy lezajlott eszménk frigye a hatalommal.

Mind a vazallusai, festett énekesek, mind,
filmesek, bronzöntők, festő-manufaktúrák, 
letarolni őket; vagy, zokogjanak, – a hosszú évszázadok 
határozatlansága után minden egyéb hiábavaló már – 
az irgalomnak vetni őket koncul: „Kemény akcióhoz 
keresek aktív, lehetőleg kopasz fiút – 
harmincnégy éves, átlagos testalkatú, 
kopaszra nyírt srác vagyok: szeretném, ha megaláznál, 
leköcsögöznél; élvezz a seggembe, miután 
rojtosra kefélted, a számba, arcomra és a kopasz fejemre” –
koncul, hadd zokogjanak: „Kigyúrt felsőtestű srácot keresek, 
aki totál meztelenül, akár álló fasszal pózolgatna, 
súlyzózna, edzene, fitogtatná az erejét, 
közben az izmait markolászhatnám, gyúrhatnám, 
ütögethetném” – az irgalomnak vetni őket oda, koncul;
hadd zokogjanak, boruljanak sírva a földre. 

Ő a Folyó. Kezében nádszál, rák koronája?
hordja a felkent városok mocskát több ezer éve,
katakombák, altemplomok vékony vízereiben 
csörgeti magát, akár egy teli pénzeszacskó.



VÉNUSZ-FIÚ, ÁMOR-LÁNY



Önarckép a fenyőkkel 

A háttérben a felhorgadó csúcsokon
sötét fürtökben csüggnek a fenyők, 
átütve a hajtincseken, szemöldökön, szemhéjain: 
lehunyt szemében a tűlombok fekete, gyantás esszenciája.



A vízesés

Félig elmerülve egy tál higanyban
úszik egy vasgolyó.
A fák közé a szél forrón belobban, 

fújtat a barna ló,

kantárját megkötöm a nagy fenyőhöz.
Vagy öt méternyire
a sziklák közt sötét víztükröt öntöz

a zuhatag vize.

Onnan kerekded tömbökön bukdácsol
a völgybe a patak, 
átdőlve a sziklán, kavicsos rácson

a vízfelszín alatt.

Beugrok, s beúszom a vízesésig,   
testem hűl fél fokot.
Egy tál higanyban elmerülve félig

egy vasgolyó forog,

dögöljek meg, dögöljelek, dögöljek  
bele hát abba, hogy
véletlenül nehogy egy istent öljek 

le: mert ki abbahagy

téged, igazából még el se kezdett,
mert hiába hagyok
akárkit el s hiába volnánk ketten: 

egy vagy, egy vagy; s vagyok.



Vénusz-fiú, Ámor-lány

Mindenképp jogom van egyedül lenni.
Jogom volt eljönni, bár hogy el nem hagyom,
ezt is mondtam. Hogy elég volt, hogy ennyi –
jogom volt kimondani, hogy nem akarom;

joga van felhívni, jogom letenni,
joga zokogni, nem-zokogni van jogom. 
 
Mint a sziámi ikrek életrajza, 
két megvont párhuzamosként hengergeti
magát két test két lepedőn, felajzva
egymás közelétől tizenkét órai 

utazótávolságban: kicsikarja
ő is, mit én – jogom van megérinteni.

Vénusz-fiú, Ámor-lány, immár minden
létezett határon, szabadság, szerelem,
mindkettőn túl – valamin nagyon innen.
Mert semmis az érzékelés: húsz ujjbegyen.

Irgalmat gyakorolni jogunk nincsen.
Nincsen jogod elfogadni, ha megteszem.



A kis rozsdafarkú

A kis rozsdafarkú,
kivel nincsen alku,
az ablakot veri,
odaröppen neki 
a csontkemény csőrével.

Mint sima amfora,
ez a metafora
a Gondviselésé,
nem nyílik el réssé,
mint az újhold az éjjel –

bujdosik az újhold,
és a borult égbolt
fényesen elnyílik,
egy villámnyi nyílig
függönyként lebben széjjel,

a Teremtőnk testén
megráng Szent Sebestyén,
akár egy színpadon,
s végsőt ráng a faszom,
pinád, dúlt szenvedéllyel. 



ISTEN VELÜNK

Ovo djelo posvećujem Nikoli Zrinskom



Előhang

Tavasszal friss lombbal elkényeztetsz bőven,
megáldasz ilyenkor a friss zöld erdőkkel,
gyönge tűvel varrott szép sátorernyőkkel,
viz-lassu zugással a zsibongó főben.

Nagy ciprus-árnyakkal szagos éberséged: 
szomj-oltó vizekben szürcsöllek fel téged,     
adsz nyáron nyugovást, hol csak birka béget,
égi madaraknak égi különbséget.

Ősszel sok gyümölcsöt, fügét és citromot,
pomagránátjaid ajándékba hozod, 
erdőn vadat nem hagysz, asztalomon azok,
mindet te mozgatod, ami él és mozog.

De amikor télen kötve vagy lábamhoz,
mint a jó vadászeb, ki elém kacsát hoz, 
te erős fergeteg, leszek, ki eloldoz: 
lángodnál melegszem; leszek, ki eloldoz.



Első. Mint akit gyík

Kétfelé kaptunk nagy terhünkkel egyszerre, 
mint akit gyík csípett meg, összerezzenve.
Letettem, eljöttem, könnyű, semmi sebbe
mint ki belepusztul, nem a szerelembe. 

Láttad már, amikor váruk megbolygatják,
mennyire riadtan futkosnak a hangyák,
nagy tojásaikat ide-oda hordják, 
szél zúg a fenyőben, pengnek a diófák?

Könnyű, semmi sebből százszor kigyógyulva,
láttam már magunkat tíz vagy húsz év múlva.
Hét nyelv liheg számból, mint a daróc, durva:
libertinus ifjú, kötöttsége nulla.



Második. Irgalmat gyakorolni

 
Most leszünk csak azzá, mivé lettünk volna.
Mint aki a lápot szépen lecsapolja
kicsiny földje mellett, majd hozzácsatolja:  
bekötött a káosz széthulló nászunkba.  
 
Ahogy termőföldet vesz vissza a vadon, 
egy félfordulatot teszek az ágyadon,
csuklóban-könyökben behúzom a karom,
összecsücsörítem öt ujjam, s ráhagyom,

hogy támadjon csak rád, hogy hajadba tépjen
az átalakulás nyers lendületével,
hogy a felmeredő nyers nyakkezdeményen
a hattyúfej nyúljon, nyúljon beléd mélyen,

és tűrd, hogy élvezed mindezt, nemhogy tűröd,
míg lesed oldalt a nagyszekrénnyi tükröt,  
aztán ugyanazt itt: mint név a betűkön,
madár hever rajtad, hó-belepte-szűz föld.



Alba. Lerakja a folyó

Mosódik zablája fehér tajtékjától,
dől a víz szőréről, szárnyától s nyakáról,
ügetne a hajnal, lova csak téblábol,
de szebb Pegazusnál, köd veri a tábort.

Minden csöpp veríték, mely szőréről csöppen,
párává változik, sója gyűl a földben, 
elapad a nap, mint tojás elhullt ölyvben –
ha egyszer elmentem, mégis visszajöttem. 

Lerakja a folyó szemcsés hordalékát,
mi könnyű semmi volt, azon már nem lép át –
fűt mellettem arca, haja szanaszét áll.

  



Negyedik. A vége

Beharapja ajkát, megdől és sír, sziszeg,
mint barna ég alatt hajlongó íriszek,
hullámzanak a dús lombok, mint a vizek,
föltámad a főnszél, a völgynek nekimegy.

Ő maga, maga volt a báj és a kellem, 
akad is ha másik, tengermélység ellen,
ellenében annak, mely megmérhetetlen,
a fecske csőrében mennyi vízzel rebben? 

Vége, vége, vége, mindenünknek vége.
Nyiss keserves torkot a fülemülébe,
forrást, erdőt, mezőt csavarj ürességbe, 
szóljon az űrön át csillagokhoz érve.

Keresztül az erdőn, felkavarva zöldjét, 
nekimegy a völgynek, lezúdul a főnszél,
a lombok recsegnek, miket útján fölsért,
elcsúszik egymáson áramában föld s ég.

Mint mérgekkel nevelt napkeleti sárkány,
rakva gondos tűzzel, villámlik, tüzet hány,
érkezik a vihar, mint valami járvány,
érett búzamező hullámzik mély sárgán.



NEKIK TE NE



Szigony

- Dusánnak -

Viszi, ahogy egy óriás cet vitte el 
baljóslatú napon, a Jáva-tengeren
egy szigonyos belészakított szigonyát,
mit húsában később egy másik megtalált,

a Blance-foknál ölték meg ezt a cethalat;
a két bálnavadász is réges-rég halott.
A farkánál talált húsába a szigony
a Jáva-tengeren, baljóslatú napon,

púpjából vágták ki a zord Blance-foknál.
Tizenkét métert, éppen mint az oktáv,
ennyit tett meg követve őt húsában
ezer mérföldeken, a fagyban, sárban,

azt írtam, hogy amint egy cethal vitte el 
baljóslatú napon, a Jáva-tengeren
egy rég halott szigonyosnak a szigonyát,
viszi, és hogy mi visz oktáv éveken át,

mint a szigonyt testében óriási cet,
míg száz hajót indít útjára Nantucket,
     csak sejtenem lehet,     
     mint azt a Blance-fokot, –
ki a vak testmeleghez így hozzászokott.
     



Előbb vérpanoráma

Előbb Vérpanoráma, majd a Terror.

Úgy forgatod, mint jól kifent kaszát,
ahogy a délibáb kapta föl egykor 
a hortobágyi csárdát, oly lazán –

lenyúlsz s megforgatod a régi Szót.

Ha felböffen, nincs az a liliom-
s tömjénillat, ami a katakom-
báknak szagát elnyomhatná, Lipót.

S lennének mind keresztények, kivéve

magad, ők irgalmazzanak neked,  
nekik te ne, kiből már kimered  
a vas – s legyek híznak vérén kövérre.

Hajad tépnéd dühödben, hogyha látnád:

elérkezett a szabadság kora.
Böki a jég fölött a lekaszált nád,
elered egy hófelhő zápora.



Halott természet

Nekiindultunk a kiszáradt,
szűk vízmosásnak ketten a fehér kövek,
virító tüskés kórószárak
között föl, fölfelé az erdős semminek.

A vízmosást mögöttünk hagyva,
fenyők alatt a szürke sziklasatuban
kis tó tűnt fel; metélőhagyma
zöldellt partján a fű közt öntudatosan.

És vihar egyszeri csalétke,
egy megnevezhetetlen lombú tönk faralt 
le a mélyülő tófenékre, 
a vízben ágai, akár a rőt korall. 

Termeszvárak, világos sziklák.
S feljebb a lavina roncs hulladékai.
Sávnyi fát elsodort, szétcincált
ez az olvadt hósávnyi hűvös valami –

álló, derékba tört nagy törzsek,
követ-földet szorító kiszakadt gyökér,
ezernyi tűleveles tört seb –
koszos fehér volt minden előttünk, fehér. 

Felhők árnya sötétítgette,
az erdőn lenn foltokban be-bealkonyult,
amíg fölértünk a nyeregre.
Törpefenyő-sűrűn vitt fölfelé az út.

Aztán csak a nagy szél, tört szirtek.
És te, aki nem borzadsz, és ezt olvasod.
Itt fenn van az, hogy elveszítlek,
egyetlen élőmet e tiszta havason. 



BARLANG ÉS BÁNYA



Ahol az agavék

Ott, hol az agavék majdnem vízszintesen
nyúlnak száraz agancs-virágaikkal,

az egyetlennel halva harminc évesen,
a nyílt tenger fölé, s levük kiszikkadt,

ahol már úgy őrjöngnek a fenyők között,
akár a nők, kik Adoniszt siratják,

minden fékvesztett dühüket kiadják
a kabócák, Adoniszt, aki megszökött, –

ahol immár a hullámzás a hangosabb,
ide úsztunk be, és baszunk, így pontosabb, 

baszunk, mindennél pontosabb ez innen,
hogy a test ne legyen, ne is lehessen;

akár a vízben mélyen a sötét füvek.
Ahogy a hullámokkal hullámozva

visszagörnyednek és megint ellengenek, 
igéik ők; s nem leveleik szélte-hossza. 



Egy tekercsfestményre

A nagy fahíd teknőshát-domborulatán  
lehúzom utolsó előtti korty borom,
utolsómat kilöttyintem, vigye az ár.

A csapszékek, a szentélyek, a dobtorony

körül immár egész tömeg jár-kel folyó
ügyletei útján így tíz óra felé,
hajó jön, öt alak egy bárkát a folyó
fövenyéről vontat a kikötő felé.

Keményen állnak csontos törzseik fölött
a fűz-koronák lombjuk vesztett szálai.
Hátrálna, mint egy állat, törzseik között
egy kiolvashatatlan kusza valaki, 

akár a tekercs tetején az égi sáv  
csapásán sorban álló kalligráfiák, 

- Hallod a szélben csattogni a gallyakat?

bele az éjbe, amely űr, nem térfogat.



Barlang és bánya

     I

Van bőven erre barlang, bánya is,
járataik, akár a kígyók –
az úr kiházasítja lányait,
kettéosztódik hát e birtok.
Egymásba sűrűsödnek árnyaik,
mint nyelveké, ha mélyül egy csók;
a járat és a föld a föld alatt
egyen-sötét, a láng csak pillanat.

     II

Olyan hűséges, oly civilizált,
akár a Tölgyfa tér tölgyfája –
s mert két ilyen közt semmi sem kizárt,
valami más, ami kizárja 
kapcsolatuk, pedzvén e hitvitát:
vagy a valami-más hiánya –
éppen csak túlcsúszni a tényeken
ily súllyal, s ennyit vissza: gyötrelem.

     III

Kit a csillag közepére lökött,
virágpor vattájába, térdre,
a föld, az ég, az öt nyárfa között
visszahanyatlott, föl testébe,
úgy lucskos-véresen belészökött
felmetszett-mellkasú-testvére,
s vérző orral találta ott magát
a földön, ne érezze vérszagát.



     IV

Odalökött egymásnak ez az év
bennünket újból: tényszerűen
immár, mint egy utolsó istenérv,
vagy itt velem, és egyszerűen
nincs más vagy több, és ez most ennyit ér.
Mint a tárnák a bányatűzben,
a földtől úgy váltunk el pár rövid
hétre megint, fekszünk a negyedik
 

     V

nyáron együtt a part sötét füvén,
s hűvös a föld: erős, vak, durva, vén;
az út menti mészkőkereszten
Krisztus teste derékból leszakadt –
és hol a kőzet eleresztett,
két tiszta, homorú kagylónyomat
árulkodik a csonka testen.
Vallásos állat: ember így maradt.

     VI

Az érchegység tömbjéről érkező
vizek a domboldalt befutják,
réseibe áramlanak, elő-
rajzolják őrjöngésük útját;
hol a vak tömbök közt a víz, a kő
kvarcköves hordaléka űrt váj,
szurdokvölgyet, barlangrendszereket:
igen, hasonlatuk – a szeretet. 

     VII

Hogy eljön és meghal értük fia,
neki oly tiszta lehetőség,
mint az érő gyümölcs, vagy egy kutya,
akár a fagy, akár a hőség.
Anyától született, meghalnia
neki oly tiszta lehetőség,
mint ahogyan meghalt az én apám, 
a francia forradalom után.



     VIII

Szólj rám, engedjem végre őket el! –
sírkamrájában szarkofágján
az etruszk pár valami mást ölel,
nem egymást, a sötétbe fáklyák  
nem nyúlnak: hol nincs távol, nincs közel. 
Sírkamra ez mind, mind e bányák,
barlangok – a természet teteme   
feltámadt, virul; s pusztul is bele.



A ZÖLD BAMBUSZ TÖVÉT



Föld koronája

Nézd Kemenesalját, latin mező,
Soracte behelyettesíthető
a Sággal bármi helyi rajzban –

teuton vonásokat kaptam,
feminin az utolsó halovány 
Berzsenyi, apai dédnagyanyám.

Feldúlják vérségünk azonnal,
mint sívó vidéket a landsknecht:
beáramlik dédnagyapámmal
a sehonnai ág, a Lanczkor.



Mégiscsak nagy, nagy nap

A mai grófi Lanckoronski-ág Galíciából 
került Bécsbe, Lanckorona
     városából. 2005-ben Lanczkor Gábor
neki immár nem rokona.

Nőtt egy oldalhajtás Bécsben: cz-vel, Lanczkoronski.
Palotájuk a Gürtelen;
     honnét születésem nem érhette meg senki.
Váruk Villach mellett legyen

(magukra leltek, ím a visszacsatolás) a Landskron. 
És paraszt-patríciusok,
     Sopronon át Magyarország, ily névvel - Lanczkor -,
mit a hullám partra mosott.

Nem tudhatni, hogy mi is történhetett akkor Bécsben:
mily módon lesz a tehetős
     valakikből kegyvesztett s neofita: Köcskön?  
Mit követhetett el az ős –

mégiscsak nagy, nagy nap ez a mai, gondolta éjjel:
kinn fúj, széklábban szú motoz –
     nyaka megnyúlt, feje mint miljom pikkelyével
szétmeredő fenyőtoboz.

  
 



Tűzre való akácok

Mint egy miniatúrafestő képén: 
körömnyi 
házakkal a falu a Ság s a Kissomlyó között.
Foghíjas jegenyesor, 
kopaszon didereg, 
amint a hóbunda lepereg róla. 
És a hitvány, tűzre való akácok; 
melyek csak a házak közvetlen közelében maradoznak el. 

Egyetlen utca 
füstölgő kéményekkel, két templomtoronnyal.
Fehér kertek a léckerítések mögött. 
Megannyi görnyedt szilvafa, orgonabokrok, bodzák. 

Rövid vágás a villogó szikével,
akárha csecsemő mellén –
ahol a Csikászó-patak (korcsolyáznak keskeny jegén) 
szelíd kanyart ír, 
ott van a föld alatt: a csirkeszívnyi szív a mozdulatlan tájban. 
Ő az: bal bokáján, melyet kevéssel halála előtt 
tört el egy részeg botladozás alkalmával, 
melyről már lefoszlott a szövet és a hús: ott a rögzítő fémdarab.

Feltámadásod álmodom, apa. 
Feszes inak kerülnek csontjaidra, 
és hús, s a súlyfelesleged;  
újraformázza testedet tíz gyengéd, láthatatlan ujjbegy. 
Készre. Akkor lángba taszítalak, 
te! zsírral 
sötéten telített áldozati tűz.
 



Vaku pora

Lenne apu
por és hamu,
lenne vaku
pora, az az egy villanás,

lennék fattyú, 
aranygyapjú
fanszőr, hattyú,
bármi, diónyi buszgarázs,

meggörnyedtem,
meg, miközben
ezt hörögtem,
remegve, mint szélben a sás,

mert hazajött,
részegen ott
a kút mögött
elesett, hányt az apa-más,

meggörnyedtem,
meg, miközben
ezt hörögtem:
mint szélroham alatt a sás.



Karl Lanckoronskihoz 

„Nicht Geist, nicht Inbrunst wollen wir entbehren: 
eins durch das andre lebend zu vermehren”

(Karl Lanckoronski - Rainer Maria Rilke)

Szennyesen párolog a vörös pavilon
alatt a víztükör a szigetig a mélyben –
halvány a fák árnyéka a hosszú lépcsősoron:
az égő, szürke felhőrétegen fehéren 
üt át a nap füstölgő, holdszerű korongja.   

Grófom, tanúnak téged hívlak most magam elé;
rokon, akárhogy is. Száztizenegypár éve
járhattál Pekingben, mely akkor még – az Egeké:
földszintes császári főváros terebélye;
a Téli s itt a Nyári Palota: égi zárvány. 

A zöld bambusz tövét gyíkocska csipkedi.
Keletre jöttél, mégiscsak: keletről jöttél –
a magunk fajtájától kellett fallal védeni 
a Birodalmat; egykor még barbár hordák, csörték,
melyek nem vesztették jelentőségüket.

A fecskefarkas zöld majolikatető 
finom ívre feszített négy gerince
roppant négy íj; de Semmi-kéz nem von nyilat elő –
beröppen, kettősünkre rá se hederítve, 
az oszlopok közé egy szarka s egy veréb,

a zöld bambusz tövét gyíkocska csipkedi.



Meghasadt, hosszú lángnyelvek

Nem tudnék lemondani rólad. –
Akkor éjszaka már olyan erős volt a rengés, 

hogy szinte nem is mozgott, hanem felfordult minden. 
Besietett a szobámba apa. Ekkor már én is talpon voltam. 
Végre jónak látta, hogy távozzunk. 
Amint már kijutottunk a házak közül, 
a sági útkeresztnél megálltunk a nyárfák alatt. A kocsi, 
hiába voltunk egészen sík terepen, egyszer erre, 
másszor arra gurult el öt-hat centimétereket, és még akkor sem 
maradt egészen egy helyben, amikor apa berántotta a kéziféket. 
A Sághegy elbányászott, csonka bazaltkoronája 
mellett a fekete felhőt villámok szaggatták meg, 
majd meghasadt, hosszú lángnyelvek csaptak föl benne; 
ezek hasonlítottak 

a villámokra, de nagyobbak voltak.
Nem sokkal később 

az a bizonyos felhő 
leereszkedett a síkra, teljesen körülvéve 
és elrejtve bennünket, ahogy az elhagyatott sági úton hajtottunk 
a hegy irányába. Alig pár méterre lehetett csak látni.
Hamueső kezdett hullani, egyenlőre csak ritkásan.  
Mögöttünk sűrű sötétség terjengett, egészen 
elborítva a földet; rohanó áradat módjára hömpölygött utánunk. 
Aztán ránk szakadt a sötétség, nem mint a holdtalan, 
vagy a felhős éjszakán, hanem olyan, mint 
amikor zárt helyiségben eloltják 
a lámpát. Felgyújtottad a reflektorokat. 
Mikor a hegyoldalban lévő parkolóhoz értünk, 
kissé kivilágosodott, de én tudtam, nem azért, mert itt a virradat, 
hanem mert egész közel már a kráter tüze. 
Ahogy kiszálltunk, és zseblámpával megindultunk 
fölfelé a széles, vasalt betonlépcsőn, fogtad 
a kezemet. Hirtelen megállt a tűz, még mindig 
jókora távolságban; és újból sötétség szakadt ránk, 
újból hullott a hűvös hamueső, egyre sűrűbben. 
Többször megálltunk, magadhoz húztál, összekuporodtunk, 
aztán pár pillanat múlva indultunk is tovább, miután 
leráztuk magunkról a nehéz hamut; széles tenyereddel 
borzoltad a hajamat. Mentünk kézen fogva, tapogatózva 
gázoltunk a bokáig érő hamuban, 
már csak a korlátról sejtve, hol is a lépcső.  



KERESZT



Első vers

Ádám, mikor érezte már a véget,
fiát hívatta, hogy őt küldje, Séthet, 
siessen az Éden zárt kapujához,
és a Könyörületesség olaját hoz-
assa ki Mihály arkangyallal, kérje
erre a legutolsó szövetségre,
ha megkenik vele, attól felgyógyul.

Ment Séth, kérlelni az arkangyalt orvul,
de látta persze ezt az Úr egyszerre, 
mégsem sújtott le Ádámra, se Séthre.

Az olajat nem adhatta az angyal –
csak azt mondhatta, mit kezdjen a maggal
(néhány magot dobott Séth tenyerébe)
és egy ujjával felbökött az égre.

Elárulom, milyen fa magja volt az,
amelyre rábökött az Úr, az volt az,
melyre a kezdetekkor rábökött: ne!
Így volt, legyenek a szálak megkötve.

Séth hazaért, haldoklott már az apja.
Amit kért, az arkangyal nem adhatta.
Ádám intett, kapott még Séth egy csókot.
S kilencszázharminc évesen kimúlott.

És Séth, mielőtt eltemették apjukat, 
Ádám nyelve alá tette a magokat.
Idővel gyenge fácska nőtt ki száján.
Gyökere behálózta koponyáját,
majd hogy nagyobb lett, széjjelroppantotta.
Termést hozott és nőtt egyre nagyobbra.
Dús lombjában ezer madárcsalád lakott, 
gyümölcséből ezernyi vándor belakott.



Második vers

Salamon király aztán kivágatta.
Fának hitték, s építkezett, kellett a
fa és a kő – hidat vertek belőle.

És eljött hozzá Sába királynője,
elefánt hátán fényes baldachinban,

tevéiken arany, sok fűszer ringtak, 
és drágakő, s arany, százhúsz talentum,
mind Salamonnak hozta ajándékul. 

Egy hídnál menetét megállította.
A sugallatot épp csak akkor kapta,
szálljon le, azt a gerendát imádja,
melyen az elefánt jobb első lába
megállt. (Hadonásszon) – vessen keresztet.
Fájából annak ácsolnak keresztet,
ki meghal majd, hogy elhozza az üdvöt.
Egy ló nyerített; fajdkakas üvöltött.

És áldani kezdték a folyóvölgyet
a hídon térdelvén az udvarhölgyek.

Majd a trén megérkezett Salamonhoz.
Érkeztére ezer lobogót bontott
Jeruzsálem, a sok lakosú város,   
tornyos, zöldellő rétekkel határos.
Attól a szent pompától a lélegzete
elállt a királynőnek; s remegett keze. 
És elsuttogta éjjel a királynak,
miért is volt, hogy a hídnál megálltak,
sugallatot hallott, szörnyű próféciát, 
gerendáján szenved ki majd a Messiás.

Szétszedeti azt a hidat, mocsárnak
mélyére süllyesztik fáját már másnap,
így Sába királynőjének ott Salamon. 
Fáklyák fénye ingott a csempés udvaron.



Harmadik vers

Volt József, jött az angyal, ott volt Mária,
az Istentől született aztán egyfia,
és kihányta a föld azt a gerendát,
és abból ácsoltak neki keresztfát.
És mint a kór, terjedt a hit a mélyből.

Sátrába lépett Konstantin az éjből.
Végezni fog Maxentiusszal másnap.
Hasra feküdt ágyán, csak úgy palástban,
aztán egy pár perc múlva már el is aludt, 
hű emberei őrzik a külső kaput.

Aztán a fény, melyben az angyal úszott.
Fényében a zászlók, mint füstölt húsok,
úgy lógtak ott az éjben a sátor előtt.

Állt a császár, s szörnyű merevedése lett.
Állt ott az angyalszárnyak friss szelében,
kis fénykereszt tűnt fel a barna égen,
rámutatott az angyal, s így szólt: győzni fogsz.
Aludt két testőre; s baglyocska nyifogott.

Másnap másfél méteres fakereszttel
indult csatába, ott fogta keresztben
lova fehér sörényénél maga előtt. 

Amint feltűnt szemből Maxentius előtt
a keresztbe szögelt két gerendával,
ő mint ki úr, ki istennel nem tárgyal,
felnevetett s megfordította pejlovát,
s bele a zúgó árba csapatain át.



Negyedik vers

De hova tűnt közben az igazi kereszt,
melyen a Megváltó meghalt, az hova lett?
Anyját kérlelte Konstantinus, Ilonát,
kutassa fel az eltűnt ereklye nyomát,
hajózzon érte le Jeruzsálembe.

Így is lett. Élt a városban egy ember,
bizonyos Júdás, úgy hírlett, ő tudja,
hol van a szent fa (elásva egy kútba). 
Hamar meg is találták ezt a Júdást.
Az semmit nem tudott, keressenek mást.

De a szent asszony csak nem hagyta annyiban.
Jól elverték az aljast ott a putriban,
ütötték-rúgták, s az még csak fel sem nyögött.
Akkor vitték, csigára húzni a dögöt. 
S hogy a családját is lemészárolják. 

Mikor leengedték, mint egy tömött zsák,
annyi volt. Elsuttogta, hol van a kereszt.
Fogták, vitték, mutassa a pontos helyet.

Ásni kezdtek ketten egy régi kút helyén.
Vörös föld, lágy agyag. És valami kemény
a felszíntől talán másfél méternyire.
Feszültek a karok s a két ásó nyele,
amint a durva keresztgerendáknak
alátették s kiemelték mindhármat.

Három ugyanolyan kereszt előtte,
mind a három földes, pudvás, szúette –
Ilona a földkupacon térdre rogyott.
Jeruzsálem mértani rendben ragyogott 
hőtől ringó tornyaival ott a hegyen.
Nem tudta hirtelen, most mitévő legyen. 

Az Úr segített, temetési menetet
rendelt oda a pásztor és a nyáj helyett
a domb mögül kikanyarodó útra. 
Odaért, s Ilona megállította.
Hová is mennek. Kit temetnek akkor. 
Ifjú férjét szegény fiatal asszony.



Le kellett fogni, mikor a koporsót
felnyittatta. És épp csak az utolsó
keresztnél, amikor fölé tartották, 
láthatta föltámadni friss halottját.



FARÖNK VAGY EGY KECSKE
 



Úgy hívnak téged is

Úgy hívnak téged is, 
mint az anyámat –
azt hittem, mégpedig
úgy, mint ki nyájat

tövisek közt terel:
elég ez ahhoz,
hogy most belémszeress.
Hóra esőt hoz

az enyhe télidő,
indigókéken
az alkony-égen
üt át a hómező.



Amit kiváltasz

Amit kiváltasz, az vagy: úgy csapódtam hozzád,
ahogy a birodalmak tudnak összeomlani.
Lúgozzák
a szemünk kékjét az egek, szemének mégse hisz, aki 

hisz: a való Isten nagyobb dicsőségére
omlanak össze. Add meg magad, ne kérdezd, kinek
s mivégre, –
azért, mert nem adod. Menj, eltaszítalak a semmibe. 
  

   



Távol a nyájaktól

A folyónál jártam, távol a nyájaktól; 
szigetéhez érve, hol teli torokból
bömböl a zuhatag, hol a folyó tombol,
bementem a hídon; négy kő-Hermész bókolt. 

Csak odabenn láttam, hogy mi húzott ide,
sötéten hánykódott a nagy kos teteme,
mint farönk, olyan volt, vagy hogy nem épp az-e,
döntsétek el ti majd, ha itt az ideje.

Ahogy az ár lezúg, az örvény visszacsap,
ment vele a mélybe s forogva felszakadt, 
kilökte magából a habzó zuhatag,
az örvény le, vissza a vízesés alatt,

megint fellökődött, megvillant oldala,
fehéren, csupaszon, mint a kígyó hasa,
álltam és bámultam; nem vártam így soha,
mint téged, még senkit, nem vártam még soha. 

(Hermafroditának,
kire szobrász támadt,
s míg aludt, kőbe véste,
ilyen az alvása
a márványba zárva,
eped az üdvösségre, 
s farönk vagy egy kecske,
teleszemetelve
álma körkörössége.) 

 



Néri Szent Fülöp sírjára helyezett imacetli, 2006 február 14. 

Atyám ki itt a rácson túl
oltárodban fekszel,
te ki bizton meghallgatnál,
segíts meg most engem,

van ez a lány Budapesten,
ez és ez volt vele,
nem igazán értem hogy-hogy, 
most lejönne ide,

akartam mint soha senkit,
most is így akarom,
eljövünk majd hozzád Atyám,
segíts, kérlek nagyon.



ÚJABB VERSEK



Március nyolcadikai cetli

Ha nem, hát nem, atyám, 
ettől nem vagy kisebb,
ha egyszer fölszakadt, 
begyógyul a friss seb.

Adja az ég, legyen 
még ennél is frissebb,
hála és köszönet 
érte mindenképpen,

bármit zsarolsz is ki 
nekem fönn az égben.



Válasz Alighierinek

Te csillaggá fonnyadt nagy nap az éjben, 
nemes lélek, hét évszázad mélyén fogadd
üdvözletem a szerelem nevében,
s oly választ, amire okot kérésed ad.

Mentem, a lomb sötéten áradt és apadt,
léptem, s egyszerre megfagyott a vérem:
a tisztáson a márványkád előtti pad
szélén ő ült két megtestesülésben.

Egyike meztelenül épp csak egy lepelt,
(hátul Ámor a kút vízébe nyúlkált)
a másik dús selymet, kesztyűt, topánt viselt,

csalódott volt az arca. Azé gyermeki:
alig loccsant, mint tócsában egy nyúlláb, –
a vízből Ámor ép szívem halászta ki.



Hiszen mi ez

Hiszen mi ez, ahogy megindulsz támolyogva
a márciusi fényben,

ha nem a legtisztább életöröm? Ki foglya
vagy a gyászodnak, s úgy hiszed, Istennek tetszőn,

s az üdvösséged múlik egy-egy pontosvesszőn, 
a földön és az égben, 

egész úgy egyensúlyozol az egyenetlen
kövezeten, egészen úgy most, mint ki boldog, 

ujjongón és testetlen, 
s élőn, mintha mégis belobbant volna a nagy ég

másfél hete, az esti barna felhőrongyok,
ott állsz alattuk a hosszú katlanban, hogy elég,

most akkor mindenről lemondanál, vagy semmiről, 
rólad, (lásd, itt e te te vagy, kire úgy nézel,
ahogy Nárcisz a víz tükrére, melybe beledől),

pusztulj a szenvedéllyel. –

Az éjjelé a nap vagy a napé az éjjel?
A másikat darabjaival melyik osztja föl? –

Két test vagy te, két lélek, ennyi vagy, a tiszta ész:
a napfényben sétálgató kenetes látszat,

mely önmagában nem egész,
mely párját kívánja; s boldogság, s az alázat.



És szerelme majd megadja magát

Míg a savanyuvíz-szagu dolomithát
karsztbokor-erdeiből,

míg a dolina mandulaligetén át
elszabadul s nekidől,

mint a levelibéka, tavaszi-zölden
dől be az új gabona;

port kavar a vörös talaju dülőben
egyszeri mozdulata.   
 



HÁROM UTOLSÓ DAL



E súly elől

Magamra hagytál, rám szakadt a testem,
és hogy belészakadtam, mint egy lékbe, 
menedékem oly görcsösen kerestem
e súly elől, testembe épp beférve,

mint amazok, kiket nyílt terepen
lepett meg a vulkán lezuhogó,
kirobbant égő törmeléke lenn
a házak közt. Bennem rekedt a szó.

Úgy éllek most, mint csillagot a vak,
aki a Nap nagy hőjét tudja csak, 
tűhegy-fényt nem: kit a sötét vakít.

Szeretkezzünk! húzz szűk kört négy tenyértől,
felejtsem el, rángass el a kenyértől, 
mely a mást-éhezőnek osztatik.
 



Jól hangolt csembalóra

Hol vagy? ki-be jársz az elvermelt szívben,
tüdőmből méred a leheleted;
s testedre bármint vágyom, nem lehet
mélyebbre fordulni ilyen nagy ívben, –

fölriadok a sötétben ilyenkor.
Fekszem, a szívem most megint olyan,
mint egy friss articsóka, ahogyan
körülborítja a kemény pikkelysor.  

Sáskák, olaj, kávé, és szén, lovak,
megvillantja hordalékát a Styx –
mint amikor sikoltozik a szfinx,

olyan magas most, oly sötét sodrása, –
míg hirtelen az ágyamig lohad,
a mélyre fojtott, neve-nincs sírásba. 



Feltámadás utáni negyedik vasárnapra

Hogy öt pár kereke közé befogva
a tiszta vércsatornát a lokomotív
tőröm pengéjén megindul kattogva,
kitartott jobbom mint egy tört diadalív

és megremeg a markolat kezemben, 
amíg befogva öt pár kereke közé
a vércsatornát a felhőkkel szemben
megindul a mozdony a pengén fölfelé

feltámadás utáni negyedik, szeles
vasárnapon, Apollón ajka összetört,
előtted mindhárom, az utolsó dalok,

a szürke fellegekbe belesápadok,
Erósz beszél, szeress, és én szeresselek,
és közben jobbomból elejtem ezt a tőrt.
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