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1

Elsápadtam, az arcom is fehér,
a félhomályban függöny mögül látom,
hogy takarít, akárha másvilágon
élne, nem szól, magában sem beszél.

Egy kísértet nem lehet bőbeszédű,
még azt gondolnád, akar valamit,
a gondolataidból olvas egy kicsit,
és ráígér, a nyelv mindig többélű.

A nyelv alatt hordott ezüst tanít
a hallgatásra. Addig kell viselned
függöny mögötti léted lomjait,

míg megbátorodsz tőlük egy kicsit,
fi tyiszt mutatsz, és kinyújtod a nyelved:
a portörlésre tudok egy jobb tervet.

2

A portörlésre tudok egy jobb tervet,
hiszen csak táncolnak a porszemek.
Azt nem tudhatja még egy kisgyerek,
hogy felnőttet is ugyanúgy megvernek.

Szíjat hasítok hátadból, fi am,
karikás ostort fonok majd belőle,
ménesem hajtom acéllegelőre,
vasszán elé fogom táltos lovam,

és úgy hasítunk, mint a gondolat,
úgy szelünk ketté távolságot, elvet,
mint akit nem hajszolnak, nem nevelnek.

Nézd, anya, táncolnak a polc alatt,
a polc felett, táncolnak mindenütt,
a porszemek valamit ünnepelnek.

3

A porszemek valamit ünnepelnek,
kitakarít az áldó fényhuzat,
kisöpör mindent, árnyakat kutat,
udvarra hordja rémeit a gyermek,

hadd fújja át a kerteken a szél,
itt béke van, nem macskakölköt ölnek,
csak megnyitotta fényterét az ünnep,
az ágynemű közt zöldtücsök zenél,

itt béke van, a létra vízszintesben,
a csúcsa nem a háztetőhöz ér,
két hokedli között fényöltözetben

a párna, dunna, paplan és a tér
most táncterem, minden zenére rebben,
egy pillanatra borrá lesz a vér.

4

Egy pillanatra borrá lesz a vér,
érett szeszektől átitatva minden,
s mint nagyapa a vasalt, fehér ingen,
borfoltot ejt a nap, nem vérszegény.

A pillanat a foltba költözik,
a következő kép már hamuszürke,
egy kisfi ú, ronggyal kezében, tűnne,
de nem lehet, a por kötözködik.
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Belőlem vagy, próbáld ki, s nem leszel,
szürkületem az arcodat bejárja,
a pillanattalan magába nyel,

én nem vagyok a népek hospitálja,
se bankja, szervize, olimpiája,
nálam nincs tartozik és követel.

5

Nálam nincs tartozik és követel,
a szeretet sosem lesz számlaképes,
a számvitelben más az illetékes,
masszírozom a vállad, hogyha kell.

Masszíroznám, de nincs több alkalom,
eltűntek mind a végső könyvelésben,
a tartozásaim megnőttek, én nem,
és kifi camodott a bal karom.

Mondta az orvos, ezt műteni kell,
ha csak az izmait el nem lazítja,
és visszaugrik helyére, de ritka,

hogy sikerüljön, ugye, most fi gyel,
hát lazítson. Így lazítottam el,
s a vállíz visszaugrott a csalitba. 

6

A vállíz visszaugrik a csalitba,
ahol a gömbíz homorúra lel,
beágyazódik újra, énekel,
ugrálhat hozzá szöcske és lapocka.

Az ágyakkal mindig az volt a baj,
hogy lassan tudtam bennük elaludni,
volt bőven hely, de magamat eldugni
sehogyse bírtam, nem takart be kar.

Kartalan maradt minden éjszakám. 
Az volt a bárkaágy s a karfa titka,
hogy kezem átdugom, várok, s no lám,

véletlenül megérintem apám.
Mikor aludtam el, Isten se tudja,
az ő szeme sem lehet mindig nyitva.

7

Az ő szeme sem lehet mindig nyitva,
vén tanító, ha végignéz magán,
a nyugdíjból nem lehet túl vagány,
de egy-két csábításra azért futja.

Vasalt nadrághoz mandzsetta, zakó,
világos kalap, sármosan, merészen,
végig a falun, mint egy sétatéren,
kalapot emel, haja tiszta hó.

Kopog az ajtón, köhint és benyit,
csak erre jártam, mondja nagyapám,
valamit hoztam is, hol van, no lám,

birsalmasajtot húz elő, amit
nagymama készített, és szövegel,
Zsoltika nem, ma mégsem jöhet el.

8

Zsoltika nem, ma mégsem jöhet el,
kilopóztam, a délutánt megvártam,
míg mindenki elszundított a házban,
vasárnap volt, úrnap, eljövetel,

bár én ezt nem tudtam, csak végigjártam
a főutat, végig a falun át, 
a jól ismert ajtó előtt megálltam,
és átkopogtattam a délutánt. 
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Meglátogattam őket. Meglepődtek.
Csodálkozott nagyapám, nagymamám.
Nem szidtak le. Kicsit megilletődtek,

s már vittek is, hogy megleljem hazám. 
Lelem azóta is, ameddig hagyják. 
Lapokra szeldelem birsalmasajtját.

9

Lapokra szeldelem birsalmasajtját,
vékony lapokra, mint a tejüveg.
Szétosztom hétfelé. Nem kövület,
a gyerekeim boldogan harapják.

Bir-sal-ma-sajt – morzsolom szét a szót,
ha szitok helyett becézni szeretnék,
de fegyelmeznem kell, a teringettét,
birsalmasajtra váltok dühadót.

Opállapokra, óarany lapokra 
szeldelem s morzsolom neked, na nézd,
vedd nyelvedre, legyél te is merész,

pánik helyett, harag helyett adom ma,
mintha csak nagymamáink íze volna,
formába préselt jó birsalmaméz.

 
10

Formába préselt jó birsalmaméz
egy végtelennek tűnő kert öléből,
hol piros körték csüngenek az égről
égők helyett, nem éri el a kéz.

A sík földön, hol minden oly lapos,
ágakkal együtt nőnek fel a vágyak,
és gerlékkel, rigókkal együtt járnak
magaslatokra, fészkük is magos.

Kert és torony a kékben összeér,
levélhidak a partot összetartják,
nem párterők, hogy egymást is szétmarják,

sok idegen is egy nyelven beszél.
Az iskolában nem magának él.
De kollektivizáljuk. Fent akarják.
 

11

De, kollektivizáljuk, fent akarják,
kicsik vagyunk mi ahhoz, kollegám, 
hogy ellenkezzünk, ne legyen vidám,
lapítson inkább, s fogja be, hamarjást.

A kollegáit szétszórjuk kicsit,
jó tanerőkre vevő most a járás,
ez nem bukás és nem is internálás,
de Istenről egy szót se, mert viszik.

Új kollektívát kap, mi azt kivánja,
működjön együtt, ami nem nehéz,
számoljon százig, azalatt kivárja,

ki bújt, ki nem, és nincs cseréptörés,
legjobb, ha otthon is fogva a szája.
Ja, és miénk a villa meg a kés.

12

Ja és. Miénk a villa meg a kés.
A mintamókusok dalolnak, sose fogynak.
Tábort ütnek, számháborúba fognak,
Gyönyörü az élet, nem tévedés.

A napköziben elsőre kihánytam
a főzeléket. Takaríthatott
a tanító néni. Mást nem tudott.
Különben jó voltam az iskolában.
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Úgy szótagoltam, írtam, ahogy várták.
Rendületlenül álltak a sorok.
Ütemre léptek, tapsra intonálták

a dallamot a pedagógusok.
Különben kuss, mindenki dolgozott.
Hol rendtartás van, működik a szájgát.

13

Hol rendtartás van, működik a szájgát.
Gátat tartani otthon is lehet.
Egy gátfutó nem ismer szebb nevet,
gátak űzik és gátak motiválják.

Nem beszélt soha fölöslegesen.
Javított inkább, vázlatait írta
éjszaka is, amíg a szeme bírta,
fáradt vagyok, hagyjál most, édesem.

Gátak tartották vállukon az ágyat,
emelték álomban az ég felé.
Nem tudom, mikor tört rám az utálat,

de köptem. Ó, menyasszony, vőlegény!
Miért csend fojtja magába a házat?
A baldachin idelent túl nehéz?

14

A baldachin idelent túl nehéz,
acélbetétté változnak a tüllök,
az ágyrugók feszítik szét a tükröt,
mit lepedőből simít el a kéz.

Masszírozd meg a vállaim, anya,
pontosan úgy, ahogy nagymama szokta, 
játssza a bőr s alatta a lapocka,
hogy csikóból lesz táltosparipa.

Hadd ugráljak az ágyon még utána,
rugója felröpít, a gát nem ér,
nincs akadály, a hercegnő ruhája

egy dióhéjba éppen belefér,
úgy szédülök, nem megyek iskolába,
elsápadtam, az arcom is fehér.

15

Elsápadtam, az arcom is fehér,
a portörlésre tudok egy jobb tervet,
a porszemek valamit ünnepelnek,
egy pillanatra borrá lesz a vér.

Nálam nincs tartozik és követel,
a vállíz visszaugrott a csalitba,
az ő szeme sem lehet mindig nyitva,
Zsoltika nem, ma mégsem jöhet el.

Lapokra szeldelem birsalmasajtját,
formába préselt jó birsalmaméz.
De kollektivizáljuk, fent akarják,

ja, és miénk a villa meg a kés.
Hol rendtartás van, működik a szájgát.
A baldachin idelent túl nehéz.


