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„MIÉRT INKÁBB”
Gyászban megbánó válasz

sírontúlra Simon Balázs kérdésére

Tóth Krisztinának ajánlva

„Miért inkább a lét, és
Nem a semmi?” – Mivelhogy a létrôl
Azt hisszük, tudunk valamit, de
A semmirôl semmit se sejtünk, azt
Sem, hogy semmi-e vagy valami – ha
Csak a semmi-közelbe Szorítottnak
Felhorzsolt hámsejtjei közé be nem fész
Keli magát valami (néma-lôtt-galamb)-
Sejtelem, legalábbis annyi, a
Galambszaros lichthóf-ablakhoz döntve
Homlokát, hogy talán egyáltalán még
Inkább a lét is semmi – a Semmi is
Lét.

NE MOST

Ne most Halogatja – mint mindig minden
dolgát ügyest bajost vegyest – mintha valami
mindig hiányzott volna még bár tudta hogy

hogy végül majd akkor is hiányozni fog
és minden beteljesedést felfal a hiány
halogatta hogy a légyotton se légyen ott

hogy ne kelljen leírnia a végén azt a szót
hogy még ne érjen egymáshoz az itt s az ott
mint az óralapon a mutatók

mindig mindent halogatott
most már elért
a perchez mikor többé nincs mit halogatnia
se még se meddig se miért
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nem zúdul váratlanul nyakába a várva
várt merénylô csók a kijáratot elállva
nem kell (vele együtt) kimenekülnie (elôle) az üres éjszakába

és aztán bánni bánni bánni mégse bánva
nem várnak tetôzést a felrakott versfalak
már minden csak utánnyomat csak másolat

(s ha még én vagyok én)
(s ha az még az enyém)
halogatom halálomat
(Ne most)
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SUMMA SIN’ LAUDE

Apám anyám egyszülött fiam anyja.
Csak haláluknak halálával élek.
Minden harmadik gondolatom az.
Nem a halál. Csak az hogy szégyen élnem.
Általuk áldottan vagy átkozottan.
Ha nem én vagyok én. De ki ha én nem.

Évjáratom eltûnik a bozótban.
Ki így ki úgy be- és kijárta útját.
Se így se úgy nem találhatva nyitját.
Nincsenek pártomon. Se ellenem.
Akár mind össze is cserélhetem.
És érdemük szerint tisztelhetem.
Nem várhatni tôlük se jót se rosszat.
Az útfélen mind egy árokba roskadt.

Néhány szökevény még a limesekben.
Kifulladva botorkál elesetten.
Velem együtt. Más-más titkos arányban.
De megkerülhetetlen egy irányban.

Nemcsak egy gém, a játszma is lecsengett.
Nincsen kinek ászt ütni védhetetlent.
Nincs pár akivel megnyerni a szettet.
Se mögöttem se elôttem se szemben.
Olykor már önmagamon is túltettem.

Az élet kezdete csupa igéret.
A végére nem marad más dicséret.
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Csak a háton a hullafolt. Az érem.
(Látta apámon tizenhatodik évem.)
Meghalni (– lehet –) csak pontosan szépen...
(Vagy csontcsikorgató csillagtörésben...)

Határ Gyôzô

MAJOMHAJÓ

a majomhajón él egy hajómajom
(tükrén lopva lesnem régrôl óhajom)
mélyen ül töke s tokáig-homloka
tudója mely szélte-hossz’-nak hanyad’ foka

a majomhajón hajómajom minden hajós
káplán kuktafônök felcser kormányos s a jós
majomhajón ki más fajú nem tûrnék szagát
– ülôgumók! majombûz belengte éjszakák! –

ha nyílt tengerre száll a hôs majomhajóhad
lapul a nyú a nyû a dölyv a dideridúvad
holott kimért négylábú léptekkel lépeget
hídján a Nagy Kan furt hét határt hét eget

kémlel ellenszelet-ellenszagot szimatol
míg alant felpislálva siklik Alkoráll s az Atoll
görögtüzet golyót – állja hun lovasroham korát
meghazudtoló setétlô nyílzáporát

hajó a láthatáron! kiált árbocmajomkosárlesô
hurrá! bomlik a kalózi álom: majomhalálfejes ô
oldalazó vas orrsarkantyúval ráhajtanak
s – hurrá! újabb majomdiadalra virrad a Nap

ide te vörhenyegszôke hajómajombajadér
odahalok a csigafürtös hasadalja hajadér’!
nyalják-falják kapják-csapják majd szétszedik
– másnap ganézza majomhajó kalóz fedélzetit

majomhajó gerince majomfarokmerülék
míg alul a víz tolul felül terül az ég
majomfenékszivattyú vizet köp vizet vedel
de farokuszadéka tartja s nem süllyed el
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