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I. Hívókifejezés: A szerelem metamorfózisa 
 

József Attila „Ódája” után nagy merészség érzelmektől túlfűtött, gyermekien rajongó 
szerelmes verset írni, a hangsúly az érzelmi túlfűtöttségen van. Én nem vagyok ilyen merész, 
hogy ilyen szerelmes verset írjak. Engem elsősorban a szerelem metamorfózisa érdekel. Mi 
lehet a szerelemből? Számtalan átalakulása lehetséges: megromolhat; megvetéssé, haraggá, 
megszokássá, érzelmi hullámvasúttá, kettős magánnyá, sőt halállá változhat át. Egyébként is a 
halál leselkedik a szerelemre. 
 
Számomra a szerelem a lélekben gyökerező imádat és az anyagi világhoz tartozó testiség 
szimbiózisa; beteljesülését a lélek és a test sziámi ikerléte adja. Illusztrálja ezt az „Európa 
megkoronázása” című versem.  
 
A szerelem meg is romolhat, erről az érzésről szól a „Salétromlás március idusán” címet 
viselő művem.  
 
Akár a fizikai testeknek, a szerelemnek is megvan a maga tehetetlensége. Ez a szerelmi 
hullámvasút fogva tarthat, ezt tanúsítja „Holtponttól holtpontig” című írásom.   
 
A szerelemre leselkedik a halál is. Az „Önkéntes merülés” című szonettem erről a lírai, de 
igaz közhelyről szól. 
 
                                                       
 
 
 
                                                 
                                                Európa megkoronázása 
                                                 
                                                Gyönyörű voltál Istennőm, 
                                                abban a vadonban, 

ahol a testedet beszéltettem 
keserű lapuleveleken. 
 
Ámulva áldottam fehérséged 
megduplázott holdjait, 
a rejtett tükörképben, 
a való Hold sebzett arcán, 
a letiport zöldben; a hasadon, 
hasadékodon szétfolyt 
szárnyas kéj küldöttjét. 
 
S miközben az idő hullt, 
és szárnyukra vettek bennünket az órák, 
mi csillagszögesdróttal megkoronáztuk 
E U R Ó P Á T. 
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Salétromlás március idusán 

 
Utolér felém hajított kombiné-pilléd, 

ágytól-ágyig kitartó szerelem. 
 

Engem látó tükrökben, és bennem is 
valós lehetne az emlékezet, 

ha azonosítható lenne a múlt: 
láthatnálak, ahogy kilépsz ruhádból, 

s nesz/mez/telen a fürdőszobába osonsz, 
oly tettetett szemérmességgel, 
mint az örök menyasszonyok 

rendjéhez tartozó véglény/vénlány/-szüzek, 
akik üresek lévén egyetlen való csábj/ly/ukat 

rejtve húrozzák a vonzást. 
 

Hallom, a falon túl tömbökben ömlik a víz; 
magamra gondolok és rád. 
Itt és most március idusán 

ünnep van és mindenki „szabad”. 
 

A sarokban pókháló-penészköd. 
Fehér fürtökben virágzik a salétrom. 

Most ez a romlás az arcom. 
 
 
                                                         Holtponttól holtpontig 
 

       A  padlóra szédített  ruhák hanyag hatalmában, 
egymásba  átköltözött  mozdulatainkkal jelzett 
határ s haza: a testtől-testig  érő  mezítelenség; 
színpadán  az elvárt  „szeretlek” szavak lábaid  
elé hullanak, úgy, ahogyan  kérted, ahogyan te  

                                          akartad, behunyt szemmel, hogy hassanak rád;  
mint férgek  befúrják  magukat  forró húsodba, 
bőröd alá, miközben  átlényegülünk, akár a táj. 
                                   A  
mindent  átértelmező amorf-éjszakát a gyilkos  
hajnal  felhasítja, sebzett égből  folyik  a bíbor. 
Izzadt testünkön fennakadt csillagokat felfalja 
az éhes fény. Várhatóan, de  mégis   hirtelenül   

                                          átfut gyúlékony zsigereinken  a múlékony kéj; 
       képlékeny  tükörlabirintusában pucéran-pőrén, 

egymás testéből kiszakítjuk, kitépjük már-már 
hihető egyszemélyes ikerségünk tükörképéből 
szívek, szívmaskarák  álarcát-bűbáját, minden  
             szerelem örök tehetetlenségét, 

        holtponttól holtpontig 
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                                                         Önkéntes merülés  
 

Elférhetsz könnyedén e tömörségben 
                                              szerelemvadász. Csak végy levegőt! 
                                              Csókodtól hús vadul és szeretőd 
                                              önként merül alá örömbe, kéjbe. 
                                              A kemény falloszok diadalívén 
                                              délibáb: fordított képe ábra, 
                                              álélvezeteknek bábu, pára. 
                                              A far arcán hab dobálja sós ízét 

a szerelemnek. Szomjas partra vetve, 
                                              négy égtájnak támasztott édes teste 
                                              dűnéin, tomporodról szállt madár 
                                              tollászkodik, rikolt a magaslaton. 

  Döfködtök lágy ágyon, avaron, havon, 
                                              míg rátok nem hág a kandi halál.    

 
 
 
 
 

 
II. Hívókifejezés: Életünk (bel- és külvilágunk) 

 
Ez a hívókifejezés egy olyan gyűjtőfogalom, ami számtalan összetevőből áll. Ide sorolhatóak 
az ember lelkivilágában lejátszódó események; az életérzés; az embert körülvető természet, és 
emberek. 
 
Balatonalmádiról természetesen mindenkinek a Balaton jut az eszébe. De Almádiban van egy 
tölgyes erdő is, ami legalább annyira megragadja az embert, mint a mi tengerünk, a Balaton. 
Felséges nyugalmat sugároz, holott kaotikusan nyüzsög benne az élet. Itt az isteni nyugalom 
veszi körül az embert. Többek között ezt az éteri életérzést is sugallja a „Balatonalmádi, 
reggel” című versem. 
 
Az embernek néha meg kell járnia a Poklot is. Erről szól a „Lelki – tériszony” című írásom. 
 
„ A katatón” című művem „főhőse” valóságos személy és a vele kapcsolatos élményem is 
az. 
 
Richard Brautigan a hippi-irodalom egyik képviselője volt. Főműve: a „Pisztrángfogás 
Amerikában” című regénye, amelyből az a derű árad, hogy Amerikában bárhol is él az ember, 
jól érezheti magát. A „Halfogás és vadászat Magyarországon” című művem ennek a derűs 
életérzésnek az inverze, mert ez nem Amerika, amelyről a regény szól. 
 
 

                                           
                                            

 
 
 
 
 
                                          



 4 
 

                                            Balatonalmádi, reggel 
                                                
                                                Elpárolgott az éjszaka sziluettje; 
                                                felébreszt az élettől hemzsegő reggel. 
                                                A tölgyes erdő: a természet temploma 
                                                megtelt. Legyezőként színeit bontja  
                                                egy ördöglepke. Fekete folyamként,  
                                                sápadt bábokat cipelnek vandál  
                                                rabszolgatartó hangyák. Szőrös  
                                                hernyók araszolnak, kövéren; 
                                                a lelegelt ágakat hátrahagyják. 
                                                 
                                                Napimádó, nektárra éhes méhek, 
                                                darazsak raja fürtökben lógva   
                                                zsolozsmázik. Lombok lőrésein át  
                                                a madarak lármával ágyúzzák  
                                                ezt az oázist. Olyan sűrűség van,  
                                                hogy szárba szökken a szitok, és 
                                                a fohász is; tüskét hoz az egyik,  
                                                virágot a másik. De a harmónia  
                                                hiánya nem bánt most, eszelősen  
                                                élvezem a kibontakozó káoszt. 
  
                                                Hab és penge nélkül emlékezetből 
                                                borotválkozom, mintha a tegnapi 
                                                tükörben megőrzött önarcképemen 
                                                minden vonás, redő, még a tekintet 
                                                is rendezetten retusált lenne. 
                                                 
                                                Ráncaimmal együtt telem elvonul; 
                                                a vad szelíddé válik, a szelíd vaddá 
                                                aljasul. Ahogy mindig is kellene, 
                                                most minden bánat elférhet egyetlen, 
                                                sótól kéken ragyogó könnycseppben. 

    
   A tölgyfaerdő széltől zengő eolhárfa; 

                                                fényárnyak egymás ruhájában járnak.                                    
                                                Ebből a reggelből nem menekülök.  
                                                Minden szín, mozzanat fogva tart. 
                                                Várom, hogy rám szakad a zöld 
                                                labirintus utáni fényáradat. Addig is  
                                                függőágyam bölcsőjében belső  
                                                csendem ringat; a teremtés isteni  
                                                nyugalma. Tavasz van, tavasz. 
 
                                  

Lelki - tériszony 
 
                                                Tükrömből peregve elszökik az ezüst; 
                                                vaksága szakadék, hívogató mélység; 
                                                testem boncasztalon kiterített térkép, 
                                                sebzett kenyeremen nem csitul a vérzés. 
                                                Valakit megölnek bennem: ott, legbelül. 
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               A katatón 
        
       A kövér katatón gyermek 
       a templommal szemben, 
       az utcasarkon ácsorog. 
       Nem zavarja, ha fúj a szél. 
       Magában, maga elé beszél; 
       szájából szálas nyál csorog. 
       Szőrös lábán kidülledt erek 
       kékje üt át; sebhelyes a bőre. 
       Ő a templom önjelölt őre, 
       már több évszakban debütált. 
       Mindennap itt áll, 
       bevárja kormában az estét. 

                                                          Kezében a Bibliát tartja, 
       fejtetőre állnak rajta 
       kopottas, aranyozott betűk; 
       rég kiesett belőle,  
       laponként eltűnt, 
       előbb az ó-, majd az újszövetség. 
       Maradt bélés nélkül üresen a fedél, 
       mentsvárként, végső menedékként. 

 
      Tekintete, akár egy bástyán a lőrés. 
      Észre sem veszi, hogy torkát, bőrét 
      éles, őszvégi szél pengéje metszi. 
      Szállna, repülne messzi, messzi. 
      Szívesen kiszakítaná magát a tájból, 
      kóborolna, mint egy vadállat. 
      De mégis marad rövidülő árnyéka előtt, 
      mert a hűsége ideköti, na meg a szolgálat. 
      Neki itt az Isten Háza előtt dolga van. 
      Nem feloldozás, annál neki több járna: 
      az ártatlanok kegyelme, az édenkerti, 
      bűnbeesés előtti isteni bocsánat.  
       
      A kövér katatón gyermek 
      a sarkon ácsorog, 
      félrehajtott fejjel 
      a Napra hunyorít. 
      Arca rezzenéstelen, 
      áll mereven: mereng;       
      csak a haja hullámzik. 
      Agyvelejében a síneket 
      a vonat kattogtatja, 
      a vasúti töltés mellett 
   parlagfüvek, és idegenek 
      integetnek. A vonat 
      ablakából visszainteget. 
      Mosolyog belül, 
      szereti visszanézni 

                                                         ezt a színes emléket. 
 
       



 6 
 
      Póznák, fák, házak, 
      mezők, őzek, nyulak, 
      ugarföldek, vetések 
      tűnnek fel, tűnnek el, 

                                                         suhannak szárnyatlan  
      az idő féregjáratán át 
      oda, ahová ő is tart, 
      ahová minket is taszít 
      az eltelt, a jelen, a jövő idő: 
      a közelítő végtelen közepébe, 
      a bennünk táguló semmibe. 

 
 

Halfogás és vadászat Magyarországon 
 

Richard Brautigan után szabadon, mert ez nem Amerika 

 
* 

                                                                                   (baljóslat) 
 

Partra vetett halak vergődtek egymásra,          
                                                           ezüstről ezüst  pergett le, és beszáradt 
                                          opállá az alkonyattól vert homokon; 

a pikkelyeken  üveges szemek mása: 
tekintetük öntött ólom a dokkokon. 
A belőlük kiolvasható baljóslat 
láttat bennünket kígyót faló kígyónak. 

 
** 

 
(vadászat) 

 
Előtted, mögötted eldurvult a látkép, 
véres darabokra szakadt szét a háttér. 
És mire a holdfény a túlpartra átért, 
a fasorokra rávetődött az árnyék. 

                                          Haldoklástól hangos a halszagú tájék. 
A vén marhákért nem jön el a másnap. 
Kamaszok halászó aggokra vadásznak. 
 

*** 
 

(halászat) 
 

Földalatti járatokban, mint a vakond 
fehérbot nélkül is kutatod otthonod. 
Ellehetsz apró férges gondolatokon; 
vakon, avagy félvakon is, az vagy aki: 
meg nem fejthető rébuszokban bujkáló 
ködszurkáló; soha senkinek valaki. 
És ha bármikor is felhúzod a hálód, 
benne aranyhal helyett, magad találod. 
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III. Hívókifejezés: Ím ígyen szóla…(elmélkedés, filozófia) 
 
 
 
A „Baljóslatú vázlat” című művem egy gondolatkísérlet. A végítélet napján várjuk a 
Messiást. De mi lesz akkor, ha más jön el?  
 
Sokat elmélkedtem azon, hogy mivel magyarázható a diktatúra szívóssága, mert hol itt, hol ott 
üti fel a fejét. Lehet, hogy az alattvalókká lett/tett emberek is tehetnek erről? Ezt a kérdést 
járja körül a „Groteszk rege a zombi fáraóról” című alkotásom. Kéretik az írásművet nem 
aktualizálni, mert nem ilyen szándékkal írtam! 
 
Platón „A lakoma” című művében olvasható, hogy Arisztophanész rögtönzött mítosza szerint, 
az ősi emberfaj eredetileg nyolc végtagú androgün (kétnemű) a férfit és a nőt egyesítő, 
rendkívüli testi erejű, nagyra törő, egyedekből állt. Ez kiváltotta Zeusz irigységét, haragját és 
támadásuktól tartva kettévágta őket. Azóta keresi a férfi a női-, a nő pedig a férfi felét; azóta 
folyik az ember boldogságkeresése. Erről a keserédes boldogságkeresésről szól a „Platón 
keserédes boldogságkeresése” című szonettem, ami a boldogságkeresés sikertelenségét 
sugallhatja, de az ember boldogságba vetett hitét fel nem adhatja.  
 
A „Szürreális agyműtét” című alkotásom azt kutatja: hogyan lehet az egyes ember 
emberebb ember? Mert ha az élet célját a boldogságra való törekvésben határozzuk meg, 
akkor e kérdésre adott válasz adhat alapot ennek a törekvésünknek. Talán egy szürreális, vér 
nélküli agyműtét, egy önműtét segítene? A vers szövetébe beleszőttem a zseniális festőt, 
Salvador Dalít is, nála szürreálisabb aligha lehetek.  
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Baljóslatú vázlat 
 

Félrehajtott fejjel 
az eget kémlelem. 

Pengék a csillagok. 
Várok, itt vagyok 

kiüresedett aggyal. 
Késik az arkangyal. 

 
Napkeltekor 
szememben 

véraláfutásos 
ág-bog a hajnal; 

néhol elejtett folt, 
akár a kiköpött fog, 
villan fehérsége is. 

Nincs a teremtésben 
semmi, ami édeni. 

Leláncolt az isten is; 
porhoz, röghöz kötött. 

A Föld is idegen, 
kering ugyanazon ellipszisen, 

mint közöttünk a közöny. 
 

Nem jött el semmi új. 
A múlt sem távozott. 

Akár a kényszeres vándorok, 
csak a kertekben gázoló 

koravén, örökké ősz 
évszakok térnek vissza. 
Kincs helyett meddőt 
jelez a torziós inga.                                                

 
Az idő- és tériszonytól csatakos 

Itt és Most: rég honos hontalanság; 
elvadult csodák szemérme csak. 
Az egykor istenként dicsért Nap 
könnytelen emléke után marad 

az üresség. A hiány ásít rám 
 

Parancsszavak záporoznak: e világi dogmák. 
S aláaknázott szíveken járkál, szíveket zúz 
Lucifer a Sátán, és a legyek ura Belzebub. 

 
  
 
. 
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Groteszk rege a zombi fáraóról 
(Alattvalóknak, ébren is alvajáróknak) 

 
 

* 
a feltámadás csúf mása volt 
mikor a bebábozódott fáraó 

kirágta magát a szarkofágból 
mintha nem lett volna foglya 
soha balzsamozott gyolcsnak 
felfalta a levedlett lárvabábot 
kárba nem veszhet egy csepp 
konzervált ókori fehérje sem 

 
** 

visszatért akár a bumeráng 
hiába rontott ezerszer ránk 

tébolyként a hatalmi mámor 
az újjászületett fáraóimágó 
kilépett fülledt múzeumából 
s mielőtt eljött volna az este 

a főtéri templomba betért 
 

észre sem vette a kőkeresztet 
a szárnyas oltárképeken 
a töviskoszorút a véres 

testet a megfestett Golgotán 
a vele egyívású két lator is 

hidegen hagyta 
fel sem nézett a középen 

megfeszített bűnbakra 
 

az új testbe bújt diktátor 
aranytrónját a kőoltáron 

barokk freskófellegekben 
napistenét Rét1 kereste 

majd rátört az este 
álmában ostort fogott 
heka jogart2 ragadott 
álszakállat ragasztott 
hatalmi jelképekkel 
ékesen a lelkiekben 
és a kenyérben is 
szegényeken újra 

uralkodott 
 
___________________________________________________ 
 
1 Ré: napisten, akit sólyomfejű emberalakban, fején napkoronggal ábrázolták. 
2 Heka jogar: a királyi hatalom pásztorbot alakú jelképe. 
 

 
                                                                   

 
*** 
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hiába volt az örök élet 
a túlvilági létígéret 
elkezdődött ismét 

az ami már egykoron 
látszólag véget ért 

szűznemzéssel imigyen 
termékenyül meg 

balzsamozott őssejtje 
klónként a világra 

így szüli magát 
újra és újra és újra 
a gubóból kibújva 
véres tortúra után 
mindig talál hazát 

az egyed- 
és törzsfejlődés 

spirális építménye 
a DNS kódtól vezérelt 

egyszemélyes- 
és tömegkábulat 

a lázas agyakat fertőző 
alvilági gyökerű 

szívós architektúra 
a diktatúra 

 
**** 

a múmiabábból kikelt fáraóimágót 
istenként csodálják az imádók 

az ébren is alvajárók 
kergetik a délibábot 
őrzik a lidérclángot 

magukra húzzák 
másokra ráhazudják 

dogmák tévhitek burkát 
hülyítenek elhülyülten 

hórukkra újra felépülnek 
masztabák3 piramisgúlák 

egymást letaposva 
tolonganak sokan 

hitehagyottan 
átszínezik a múltat 

hazudnak újat 
maguknak 

majd megtérnek 
Damaszkusz felé félúton 
vagy  Damaszkuszban 

hamis bűnbánó aktusként 
remélt Júdásjussért 

hamut szórnak magukra 
mások menet közben 

jászolban születnek újra 
___________________________________________ 
3 Masztaba: egyszerű temetkezési épületegyüttes; a piramis őse. 
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***** 
a  zombi fáraóimágót 

álmodban álmodként látod 
s mire leszáll az este 

észrevétlenül átlényegülsz 
reggelre virradóra 

a harmadik kakasszóra 
féregként testedből 

kirágod magad 
és te is zombiként 

hullából született fáraód 
szorgos rabszolgája leszel 

trónja Nap feletted 
vakítanak az aranysugarak 

szádban a nyelv ólomduzzanat 
alattvalóként neki szolgálsz 

akaratlanul ezt akarod 
feléd terelik a barmot 
a téren zeng-az-ének 

zúg-a-vastaps 
forró nyár van 

a fülledt éjszakában 
véresek a csillagok 

idebent zúzos az ablak 
idebent  

megfagyok 
                                                        

 
 

       Platón keserédes boldogságkeresése 
 

A Semmiből rebben elő, idő előtt; 
minden, sugaras szerelemtől gazdag, 
nyolc végtagú, gömböc, androgün magzat; 
isteneket vörösre bosszantó előd. 
 
Ám Zeusz haragja kardként villan, lecsap, 
s mindeniket, „mint lószőrrel a tojást,” 
kettévágja lábak, karok ágbogát: 
s ezzel az emberi boldogság szörnyethalt. 
 
Azóta kár is keresnem kéjt a húsban, 
nyugalmam ott találom, ahol a múlt van. 

                                                   Várhat lakoma, Szókratesz démona, 
 
ledér hetérákon a természetes űr; 
az óbor olaja édesen keserű, 
mint egy tört amforában az éj doha. 
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Szürreális agyműtét 

 
 Magzati pózban, magamban 

                                                      felejtettem magamat, 
                                                      elfolyt tócsában látom, 
                                                      mint egy gyermeklátnok, 
                                                      hogyan hasadozik szét 
                                                      égő agyam előtt a velő-, 

benne a szürkéskék redők, 
                                                      majd felnőttként előttem 
                                                      romlik virágként maga a Föld, 
                                                      sőt fölötte a bedeszkázott Ég is -, 

 
                                                      mégis kitörni vágyom, hiába 
                                                      bűzlenek kazalba rakva 
                                                      ezen a világon, ezen a tájon 
                                                      a szürreálisan színes álmok: 
                                                      a sivatagban égő zsiráfok, 
                                                      a szétfolyó órák méhlepénye, 
                                                      Tell Vilmos a maga székletével, 
                                                      a nyüzsögve tekergődző férgek; 
                                                      nem riasztanak el ezek a mérgek: 
                                                      az emberebb ember a mérce -, 

 
                                                      és nem Lenin - tarkoponyák 
                                                      kopott zongorák billentyűsorán: 
                                                      a lényeg az apokalipszis 
                                                      robbanása után keletkezett 
                                                      bőrrészlet, amely rejtheti akár, 
                                                      már itt, ebben a szétesésben, 
                                                      leheletfinom metszetként, 
                                                      a porig égett világ kormában 
                                                      testem negatívját: s egykoron, 
                                                      ha előhívják, újjászületek -, 
                                                       

 
                                                      ráncos-bőr, petyhüdt-hús 
                                                      formába már nem önthetnek, 
                                                      készül a boncasztalon szürreális 
                                                      feltámadásom; összeáll mosollyá 
                                                      arcomon a kivirágzott éden, 
                                                      szemgolyómhoz borotva nem érhet, 
                                                      farkát behúzva az andalúziai 
                                                      kutya eloldalog; a szülőszobában 
                                                      a hóhér dalol, ő a bába a bárddal; 
                                                      minden okom megvan a boldogságra. 
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IV. Hívókifejezés: Idő, a múlt maradéka 
 
 
                                                    
A „Sárga fényképek, leletek” című versem az idő pusztításáról is szól. Jó, ha egy lelet 
leszünk utódaink múzeumában, vagy talán jobb csillagporrá lenni, ami az újjászületés 
reményét is magában hordozza. 
 
 
Többrétegű jelentéstartalmat foglal magában „a szublimált idő maradéka” című 
művem. Az értelmezéshez most – kivételesen – nem adok támpontot. Hasson a vers! 
 
 
 
 
 
 

Sárga fényképek, leletek 
 
                                                   Háborúk előtt 
                                                   egykor voltak 
                                                   mosolyognak, 
                                                   felém integetnek,  
                                                   mintha léteznének, 
                                                   de csupán szépemlékű 
                                                   lidérc – süllyedékek; 
                                                   mi én is leszek egykoron, 
                                                   több millióéves üledékben 
                                                   zárványként majd saját 
                                                   magamat veszem körül. 
 
                                                   Kései utódom megtalál, 
                                                   leletemnek, ősének örül, 
                                                   s nem gondol rá, hogy 
                                                   a kövesedés törvénye 
                                                   szerint,  majdan ő is 
                                                   megkövül, hacsak nem 
                                                   lesz kegyes hozzá a kor, 

       s marad mi születése előtt volt: 
                                                   egy maréknyi csillagpor. 
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a szublimált  idő maradéka 
* 

fúj a szél nyitva az ablak 
huzat van 

 
a tér féregjáratán át 

ki- bejárnak belőled-beléd 
élők holtak 

szelídül a dúvad a szelídek elvadulnak 
feltámadnak egymás után itt tűnnek fel 

de ott állnak az életből kigyomláltak 
kikelnek megtermékenyült emlék-peték 

a páncél-héj testszelvényeibe rejtett időférgek 
s mire az ember feleszmélne 
mire a kezem hozzád érne 
a kígyó saját farkába harap 

határt szabnak szögesdróttal 
megkoronázott vérző falak 
a múlt a múlttal a jelen a 

mával összeér  
de ne félj 

majd lenge cédrusok nőnek 
a porral együtt elsepert vér 

                                                   a  töviskoszorú a fakereszt 
a szűzen szült a szentté avatott 

prostituált a latrok 
lábnyoma helyén 

 
nyitva az ablak huzat van 

fúj a szél 
 

** 
szegnek rozsdafoltját hordja a tenyér 

sorsvonalaiban rejtett jóslat 
a jövőbe fulladt múlt 

üvölt a sátán hallgat az Úr 
a szíveden nőtt lüktető vadhús 

önműtétre vár 
tűzfalakra kúsznak az árnyak 
az emberből kinő az állati lét 

levegővé ég a kéj 
fabábukat segít világra a bába 

az elpárolgott testek árnya 
lenyomat a vakító márványban 

a holnapi emlék időpárlat 
a néhai ott- és a mai ittlét 

méhfaltól méhfalig 
mint a burokba zárt tér 
buborékként őrzi magát 

akár a magzatkezdemény 
a szedercsírás halál-árnyék 
vigaszként a megfeszített 
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emberfia buja tájban áll 
tenyerén a megváltás ígéretét 
szegnek rozsdafoltját hordja 

 
*** 

lárvaarcokon a ráncok 
vulkánok hamujába rajzolt 

Nazca-vonalak 
ha megmozdul a föld 

összezörrenek a poharak 
kinyílik a szekrény 

fellázadnak a tárgyak 
a elhajított kő vissza 

sohasem tér  
ha a szó mérgezett 

a kérdés fontosabb a feleletnél 
az értelemnél az érzés 

a életnél az emlék 
az iránytű helyett 
az átrajzolt térkép 

mutatja a helyes utat 
a túléléshez segít 

a hamis tudat 
s mire elhal a holnap 

az ének 
egy lesz a sorsa 

párducnak és gödölyének 
a barázdák a ráncok 
időféreg nyomatok 

vulkánok 
hamujába rajzolt 
Nazca-vonalak 
lárvaarcokon 

 
**** 

tegnapra virrad a másnap 
mire beveted az ágyad 

lepedőránc se őrzi mára 
szeretőd hűlt helyét 
szép ívű vonalainak 

lenyomatát a szeretkezés 
nehézfém illatát 
a házasságtörő 
aktus ritmusa 

az ágyéklüktetés 
már csak a szublimált idő  

maradéka 
mágneses tér 

rendezte tüskés 
vasreszelék-vázlat 

párolgó rajzolat 
a szürkéskék agyban 
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nem kívánt 
mellékhatásként 
lelkifurdalással 
tegnapra virrad 

a másnap 
koponyádban 

emléktöredékek 
ki- bejárnak 

 
fúj a szél nyitva az ablak 

huzat van 
 

V. Hívószó: Elmúlás 
 

 
„ A hajótörött halála” című művemet az egyik legnagyobb olvasmányélményem, 
William Golding: „ Ripacs Martin” című regénye ihlette. 
 
A kegyetlen sors akaratából édesapám haldoklását, haláltusáját végig kellett néznem, 
tehetetlenségre kárhoztatva. Ennek a kőkemény emléknek a lenyomata a „Brutális sirató”. 
 
 A „Möbius” című alkotásom bemutatja az ember bukdácsolását ezen az idegen bolygón, 
amit Földnek nevezünk. 

 
A hajótörött halála 

 
Homokfövenyen szomjazó pergamenbőre 

sárgásfehér izzás. 
Testében a lángoló 

sajgás a kék óceán végtelenségéig ér. 
 

Ferde síkok, hasadó hullámok dőlnek rá. 
Szeme hívogató délibábűrre, lázálomra 

réved. 
 

Belenéz: 
ámuló pupilláján fénykorbácsnyom. 

 
Csontjaiba üresség hatol és kongó 

fájdalom rázza; 
fantomizzadságcseppek 

féregkaravánja csonka testét 
körbe-körbe járja. 

 
A bomlás előcsarnokában 

szárnyas kígyó lebeg, 
pikkelyes medve kúszik felé, 

megpatkolt madarak kopognak agyvelején. 
S 

a köztes lét húsevő szemérme függőleges 
redőit kitátja, 

ÉS A DAGÁLLYAL KÖZELÍT 
VÉRÉNEK APÁLYA 
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Brutális sirató 

(édesapám emlékére) 
 

Haldoklik. 
 

Dolgos kezein kidülledt erek deltatorkolat-rajzolatai. 
Darabosan remegő hangok hagyják el ajkait; 

mintha súgva, kicsit nyögve mondana is valamit. 
 
 

                                                                  Haldoklik. 
 

A meghasadt ég alján füstölgő máglyák gyúlnak, durva szelek barangolnak; 
az opálos ablaküvegen monoton, kövér esőcseppek dobpergése; 
így üdvözli, köszönti őt élte végső reggelén az utolsó virradat. 

 
                                                                  Haldoklik. 

 
Rettenet-rengetegben kőszoborként állok.   

                                      Párák gőzében, majd a fagy öl-hidegébe vetve 
                                                               t e h e t e t l e n. 
                                          
                                      Az idő megkocsonyásodott medúza bennem, 

minden csalánozó sejtje bőrömet kívülről-belülről égeti. 
Agyvelőmre fehéren gőzölgő, sötét meteorkövek hullanak; 

s úgy érzem magam, mint ki zátonyra futott hajók 
éles uszadékai között úszva keres, kutat kiutat. 

                                De vajon van-e vészkijárat ebből a fekete szeánszból? 
                         

                                                                  Haldoklik. 
 

Állok a döbbenettől porig sújtva, 
                                                 felém hömpölygő mocskos víz, 

sárga rögök keserédes illatának, 
krizantémok szagtalan polip-szirmainak 

képzetével, 
az időből kizárva; 

talpig megkövülten, kőgyökerek foglyaként. 
 

                                                                 Meghalt. 
 

                                                                              Körülvette őt a halál-atoll. 
És  

akkor úgy látszott, hogy minden elveszett, mi adatott. 
 

De halálának halk lélekfuvallatában 
- én pogány - 

először éreztem azt, hogy feltámadhatok. 
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                                                           Möbius 
 
                                                Utazom a téridő Möbius szalagján,  
                                                körülvesz a végtelenített világ. 
                                                Itt, ahol állok nincs idekint.  
                                                Ott, a túloldalon nincs odaát. 
                                                A Föld is idegennek tekint, 
                                                tótükrében önmagát szereti. 
                                                Minden élőlénye élőt zabál, 
                                                kannibált a kannibál;  
                                                nyílik a húsevővirág. 
                                                A tudós kombinál,  
                                                evolúciót definiál. 
 
                                                Magával kívül-belül 
                                                sohasem szembesül  
                                                a rendezetlen káosz.  
                                                Idegen földön vándor 
                                                Évák és Ádámok  
                                                járják a világot. 
                                                Hamisított tudat  
                                                mutat nekik utat. 
                                                A képzeltbeli térképen, 
                                                a kozmikus középen,  
                                                a féltékeny Teremtő áll.  
                                                Szemlét tart élők, holtak fölött. 
                                                Édenében mérgezők fák 
                                                között bukott angyal köröz; 
                                                majd metamorfózisa után, 
                                                sziszeg a nyájas kígyószáj. 
                                                A Mennybe nem vezet lépcsőház. 
                                                S hol a Tudásnak Fája áll,  
                                                szájszélig ér a cián, a sár. 
 
                                                A végtelen előttem délibáb;  
                                                látszólag felfalja önmagát: 
                                                vibráló légben felragyog, 
                                                látványosan agonizál, 
                                                majd szemem előtt vész el. 
                                                Úgy tesz, mintha élt volna, 
                                                mintha most láthatnám holtnak. 
                                                De ha rám köszön a holnap, 
                                                a végest biztosan elérem.  
                                                És ha az utazás közelít a véghez, 
                                                ellesz velem néhány életképes,  

      néhány féregtől fertőzött gondolat. 
                                                Eshet rám eső, szitálhat porhó. 
                                                Úgyis csak halálomig éltet   
                                                ez az idegen föld, ez a bolygó. 
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VI. Hívószó: Isten 
 

Az embernek az Istenhez való viszonyát tisztáznia kell. Alapvetően három válasz létezik: 
hinni létezésében; tagadni létét; s lehet a kérdéssel nem foglakozni. Ez utóbbi a „nem 
foglalok állást” jelenti, a „tartózkodom” szavazattal egyenértékű, többnyire a gyáva, 
bizonytalan emberek álláspontja, amely tartalmilag a feltett kérdésre adott sunyi, ki nem 
mondott „nem”, a tagadás.  
 
Nietzsche híres/hírhedt mondása az, hogy: az Isten halott. Megdöbbentő állítás! Ez a 
kijelentés elfogadhatatlan, ahogyan nem tudom elfogadni az Isten képi ábrázolását sem, 
mert ábrázolhatatlan. Erről szól a „Nietzsche halotti maszkjára”című versem. 

 
Egyistenhívő vagyok. Ez kiderül a „Páternoszter” című írásomból. A Páternoszter kettős 
értelmű; nagybetűvel írva, nem e világi értelmet hordozva a Miatyánkat, az egyetlen Istent 
jelöli; kisbetűvel írva profán értelmet nyer, mert a folyamatosan járó felvonót jelenti, 
amellyel lehet felfelé és lefelé is közlekedni; emberi sorsunkat szimbolizálja; életutunk hol 
felfelé, az Ég felé; hol lefelé, a Pokol felé halad.   

 
Létezik-e isteni anyag a Kozmoszban, netán a Földön is? Igen: a szürke por, mert egyszerre 
ura életnek és halálnak. Isteni tulajdonságokkal van megáldva. „ A szürke por titka” című 
művem erről szól. 

 
A boldogság és a gondolati gazdagság érzetével tölt el a belső visszhangból épülő isteni 
csend, amely egyensúlyt teremt teremtményében, az emberben. Erről tanúskodik az 
„Egyedül a csenddel” című alkotásom. 
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Nietzsche halotti maszkjára 
 

                       Ha Isten halott: ábrázolhatatlan! Nincsen e földi, sem égi; 
                                                   sem nem mennyország-, sem nem bármilyen világbéli; 
                                                   aranyozott ikonok-, szárnyas oltár-szentképi; 
                                                   háromszögbe zártan fénysugaras EGY SZEM mása; 
                                                   nincsen a háttérben buja tájak parázslása. 
 
                       Ábrázolhatatlan: nincs szín, sem ábra, rajzolatlan haláltusája; 
                                                     nem létező szemét az elmúlás le nem zárja; 
                                                     fehér márványból sem faragható ki halála. 
 
                       Ábrázolhatatlan: hiányzik a holttest, és a hippokratészi arc; 
                                                     nincs és nem lehet halotti lepel, halotti maszk. 
 
                       Ábrázolhatatlan: nincsen hideg verejtékben ázó halottas ágy, 
                                                     sem gyertyák, siratóasszonyok, sem fekete gyász. 
 
                       Ábrázolhatatlan: nem volt halotti tivornya, halotti tora; 
                                                     Ő ITT VAN: nem születhetett, s nem halhat meg soha! 
                                                     Holtan nem lehet halhatatlanságunk ős oka. 
 
                       Ábrázolhatatlan: még ha istentelen-hitetlen is ez a Világ; 
                                                     az Aki Maga-Önmaga : az nem kivagyiság, 
                                                     mert eredendőn, arctalanul-hangtalanul VAN! 
 
                       Ábrázolhatatlan: mert ihletője, őre a gondolat-kígyónak, 
                                                     a saját farkába harapó Uroborosznak. 
                                                     Semleges a töltése; bölcs a kezdetek óta. 
                                                     Egy Idősík van! A „VANSÁG”: jóknak, gonoszoknak. 
 
                       Ábrázolhatatlan: Van akkor is, ha gondolatban megöltétek ŐT. 
                                                     Nem! Nem Hozzá, hozzátok közelít a temető! 
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Páternoszter 
 

„Ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, 
és ami fenn van, ugyanaz, ami lenn van.” 

(Tabula Smaragdina) 

 
* 

Porcelánfogak zajában, 
villanó vakuk kereszttüzében, 

ordasok között, 
átgázolva a léten, 

agyagmezők felett lebegve, 
emlék-kavicsokra harapsz. 

 
Felfelé haladsz. 

 
Árnyad alatt 

városok makettje, 
körkörös romok, 
porba fúlt falak, 

háborús üszök, korom 
oly messze van: 
mégis mindez 

benned úgy forog, 
forr, akár a láz az agyvelődben. 

Vért iszik belőled 
a mellkasodban doboló 

halász-halálmadár: a szív. 
Feletted az űr, víz alattad, 
visszfényei fodrozódnak, 

nyílt tengeren 
hánykolódik a csónak; 

elhagyatottan 
benne sors-hajótöröttek ülnek, 

hajóznak, mert hajózni kell. 
Sodorja őket a sors, 

s együtt vannak, 
együtt van arc az arcban, 

só ragyog szemükben, 
s mint a levél az avarral, 

tekintetükben a táj, 
ha vágynák egyesülne. 

De csak ülnek, az elhidegültek. 
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** 
Felfelé haladsz. 
Vándor vagy. 

Utazol. 
 

Vered az eget, 
de rettent a saskeselyű. 

Sósra ront az édes, 
édesre jön keserű, 

simára vált az érdes, 
tágul az ér, tágul a tér, 
zöld áradásban a kert, 
tavasz nyílik a húsban, 

feloldódik a túlpart, 
s halványulnak a részletek. 

 
Vigyázz, mert 

megcsúfol a képzelet, 
semmi sem ott van, ahol van: 

„volt” van a „mában”, 
„mában” a „holnap”, 

a „jövő” a „mába” tolva, 
a holnapodra kél a tegnap, 
a tegnapodra hull a mád, 
lesz ki imád, lesz, ki utál, 

aki öl, aki eret vág. 
Szólhatnak a harsonák. 

Készülj rá, hogy alászállj! 
 

*** 
Fáraszt vándor az út. 

Elkíséred 
árnyékként 
magadat. 

 
Szállsz, szállsz, szállsz, 

alászállsz. 
 

Nyakadban 
a hazában 
hazátlan 

emlékek nehezéke, 
húz le, húz a mélybe. 

Sötétedéskor éjszakát eszel. 
Isten és ember előtt 
az leszel, ki voltál. 

Hatalmat akarsz magadnak. 
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Talapzatra állsz, 
éles késekkel hálsz, 

készülsz az uralkodásra, 
növeszted a karmodat. 
A törpe kinő belőled, 

ha kell, ezreket ölsz meg, 
de észrevétlenül 

magadnak is 
bajt okozhatsz. 

Átjáró ház még nincs 
a párhuzamos járatokban. 
Az elveszett idők: vadak, 
éles fogakkal felzabálnak. 

Ordas múlt a jelenben 
avas szagot áraszt. 

 
**** 

Idők férgeként 
rákot rejt a sejt. 

Kénes rögök 
a földön. 

Babrál, majd zabál a halál. 
Vérszegény az aorta, 

aludhatsz 
jászolban 

a barmokkal. 
Babonák 
bántanak. 

A pokol kapujában 
humuszszagban, 

gyökérkoronák között 
lefelé haladsz a földben. 

Parancsodra 
vermekben a csőcselék, 
börtönben ül úr, cseléd. 

Uszít a háborús hadúr, a csorda. 
Törékeny ősök és utód halottak, 

kőkemény szobrokban állnak 
a köröndön, a téren. 

 
***** 

Ha még a tűfokán 
nehéz is az átkelés, 

azért a földi menny a „bölcseké”, 
az égi kert a lelkileg szegényeké. 

Hol ide, 
hol oda sodor 
a köztes lét. 

Hol préda vagy, 
hol prédára leső 

vadállat. 
A földi lét 

végtelen vadászat 
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****** 
Vándor vagy. 

Felfelé haladsz. 
Vered az eget. 

Majd alászállsz, 
éles késekkel hálsz, 

éjszakát eszel. 
 

Egyszer lent, egyszer fent. 
Fenn is, lenn is 
tiéd a végtelen; 

az ösztön, az értelem, 
a lélek, a képzelet, 
a mérgezett ego, 
az ép, a korcs, 
ami lesz még, 
ami már volt. 

 
Ottan fent, és itt lent 
a torziós inga kileng. 

És jelez: 
„Ami lenn van, 
ugyanaz, mint 
ami fenn van, 

és ami fenn van, 
ugyanaz, ami 

lenn van.” 
Csak az EGY van. 
Csak az EGY van. 
Egy Miatyánk van. 

 
 
                                                      A szürke por titka 

                                
                                                      Távolodó, táguló Ég                                          
                                                      tölteléktörmelékeként,   

mint légies csillám lebeg 
és szárnyak nélkül is szárnyal; 
találkozik fénnyel, árnnyal, 
megváltás mocskával, bűnnel, 
eltűr mindent, amit tűrhet. 
 
Anyagnak, húsnak nemtője, 
semlegesen szürke, és oly 
törékeny, mint a teremtés; 
emberlét nélküle nem volt 
s nem lesz, míg forog-kavarog 
édenégben a csillaglét. 

 
Kénye-kedvére van minden, 
ami veled megtörténhet: 
egy a jósolható sorsa 
párducnak és gödölyének. 
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Elődöknek eredete, 
utódoknak öröksége; 
életenyészet-titkokat 
rejt: keltet, éltet, elveszejt. 

                                                                          
                                                                     * 
                                                      Feltörhetetlen a titok 

aranykulcsát őrző láda 
s meg nem fejthető talánya: 
hogyan is lehet egyszerre 
ura életnek, halálnak. 

 
 
 

                                                      Egyedül a csenddel 
                                                  
                                                     És akkor azt mondotta: 

         átkelünk ezen a zavaros vízen 
                                                     mezítláb,  nesztelenül. 
 
                                                     Hitében nem csalatkoztam. 
                                                     A túlpartról a túlpartra 
                                                     visszhangot kiáltottam: 
                                                     azóta vagyok a csenddel egyedül. 
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