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Arccal a tengernek itt állunk párban,
kürtszóban, ünnepi arany riadóban,
síp-sikolyban, a dobhang döbbenetében,
lábdobogásban ijedten, a tengert utánzó
táncosok lendülete fenyegeti hátunk,
mert a tengernek bemutattak minket,
vegye tudomásul, itt állunk párban,
a kőfokon, itt, a végtelenségbe bevágó
szárazföld csőrehegyén két emberi csillag,
összeesküdve örökre a jóra, igazra,
gyönyörűségre, a legszilajabb álmon is túl
a rendre, hogy általunk jönne világra,
vegye tudomásul a tenger, a szüntelen ostrom:
okosak a vének, ruganyos a vének tanácsa,
megengedik: IME, TESTETÖLTHET AZ IGE, HA TUD,
márványlap-arcélükből rettenetes kódex
tűzvirágot lepréselni mért is tömörödne,
tekintetükkel, zuzmara-üstökösökkel
mért is ütnék porba a szív delelését,
mért is úszna égre eltaknyult isten-szakálluk
csíra-ölő árnyával, fekete szalaggal
becsavarni e pázsitos bolygót – félre ijedtség,
mi vagyunk a fenség, koronánk örökös láng,
csillagsor-pályák, babonátlan lámpái az észnek
a fölismerések spirál-tornyai a végtelenségig,
ó, nem a doktrinák drágakövéből áll koronánk,
koszorúnk se mirtusz: a koponya ér-fonata,
a nagyvilág kék halántékán ugyanaz a pulzus,
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ugyanaz a dübögés a pacsirta búbja körül,
mi vagyunk a tűz, mi vagyunk a vér, a tej meg a méz,
kozmikus küldetés ősatyák kőtáblái ellen,
törni törekké, akár a laskát, ez a mi csatánk,
békesség vagyunk, az újrateremtés indulata,
a képzelet kivirágzása kánoni kopárság ellen,
herétlenek ellen, mert ingereink hérosziak,
mert csillagok lázítnak minket a legnagyobb nászra,
hogy virágpor-cirmos arcunk elijessze az örök halált,
hogy szerelmünk eszményi szagától a május teljes legyen,
lepattant gombjainktól tücskös és jánosbogaras az éj,
szerelmünk harmatától erős a smaragd mező,
hogy ménjeink selyemhajóval ott siklassák az öregeket:
ráncot, csontot, hogy áztassa i}uságunk varázslata,
ó, nekünk igazi násznagy a tenger, a tenger,
viola távolból nászajándékokat hömpölygető,
babapólyákat, csipkés patyolat-hengereket,
hogy méltassa a térben mérhetetlen sóvárgásunkat,
s a törvényt, amit immár a tiltakozók is
tisztelni kénytelenek, mert megtépi őket a só,
megsebzi őket a fény, hát valami történik mégis,
örvendjen a tenger, itt állunk párban virulva
a kova-fokon itt, a világ kirakatában
krétafehér szakállak rendeletére,
kéz a kézben, várva a ceremónia végét,
viseljük a jelképek ünnepi gyötrelmeit,
a hátunkra tűzött haragzöld selymet, amint
hullámzik, akár a reménnyel tömény mező,
s tűri a gyöngyzáport koponyánk, a búza, a rizs
rubin és opál kopogását, a sámáni igézetet,
ezerévek igéit, szivárványos babona-záport:
LEGYETEK TERMÉKENYEK, LEGYETEK TERMÉKENYEK...

Pár évvel ezelőtt a bolgár tenger Neszeber nevű szigetén, a szabad ég alatt láttam 
egy lakodalom kezdetét. Állt az új pár a sziget csücskén, szólt a zene, ivott a nász-
nép, koccintott a fényképezőgépes külföldi turistákkal. Folyt az ünnepi ceremó-
nia. De ez nagyon sokáig tartott. Úgy éreztem, a két >atal egybekelése csupán 
merő ürügy a huzamos dáridózásra. Nekik csak várniok lehetett, csak álltak szo-
borszerűen, fájdalmasan nézve a hullámokat, a tenger fenséges aktivitását. Én nem 
bírtam idegekkel az ő mozdulatlanságukat, és továbbmentem. Vittem a látványt, 
ami verssé kezdett fogamzani bennem. Itthon az első pár sor után nem tudtam 
folytatni az írást. Később merészen azt gondoltam, a látványnak jelképi erőt adok, 
vagyis szimbólummá emelem. A mindenkori i}úságról írok, az i}úságról, aki a 
jövőt jelenti, új, emberibb ideák diadaláról s arról, hogy ezt a diadalt mennyire 
hátráltatni tudja a megcsontosodott maradiság. És eszembe jutott saját, nem ép-
pen ragyogó i}úságom is, az ötvenes évek elejéről. Ezért a vers elhagyta az élmény 
kereteit, nem lett belőle úti beszámoló, …hanem, szeretném azt hinni: egyetemes 
érvényű, küzdelmes beszéd, vonatkozik az élő emberiségre. A vers elé annak idején 
alcímet kívántam írni, de nem tettem. Ezt most bevallom önöknek, s a Menyegző 
alá odagondolhatják a következőt: Írtam a romlás és romboltatás ellen, minden 
visszavonó erő ellen, az i}úságért.
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