
2 0 0 7 .  M Á R C I U S [ 127 ]

C SOÓR I  S ÁNDOR

Wagner meglovagolható hattyújával

Vasy Gézának ajánlom
ezt a tizenhat év után
kihantolt verset

Köszönet, uraim, köszönet
csöndes elhantolásomért
a tormaillatú kertben.

Valaha voltam valaki
szemetek udvarában is,
de most már nem vagyok.

Egyik kezem egy fán csüng,
másik a kerítésen,

és ronda, nagy sebek hagynak el lassan,
mint mezítelen csigák a fűben.

Szerencsére senki se látta
botor föláldozásomat,

aki undorodik a vértől
undorodik a jóslásoktól –
s így aztán megúszhattuk a botrányt,
a szertartásos cirkuszi cécót,
a csipás fennköltséget –
Megúszhattuk, uraim, megúszhattuk.

Kisimult, száraz gerincemen
az szikrázik most is csak át,
hogy a szándékos emberölést
kissé tán elhamarkodtátok,
hisz lábam nagyujja még
Istenhez menne ma is csak vendégségbe.
Dehát ez léha semmiség

a tömeggyilkosok korában –
Köszönet, uraim, köszönet!



Lélekemelő egyedül csak az volt, 
hogy dús halántékú
lángelmék temettek. 
Mögöttük Európa

minden könyvtára,
epéje, kurvasága,
roppant nagy absztrakciói

a sima égen
és a siratásra kirendelt

ludak begye is
kétszeresére dagadt a dicsőségtől.
Remek! remek! - gágogtam volna én is velük,
ha a sólymok évéből
nem épp a hernyók évébe
siklottunk volna át.

Fekszem hanyatt, lélegzet nélkül fekszem.
Egyre valószerűtlenebbek a csontomhoz
érő kövek. Ha nem törnék oldalamat
hallgatnék, mint a sír.
Hallgatnék a kicsontozott disznókkal együtt.
S Wagner meglovagolható hattyújával.
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Ágh István (1938) Budapest
Aniszi Kálmán (1939) Budapest
Balassa Zoltán (1949) Kassa
Buda Ferenc (1936) Tiszakécske
Csoóri Sándor (1930) Üröm
Faber Miklós (1930) Budapest
Finta Éva (1954) Sárospatak
Ferenczes István (1945)
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Görömbei András (1945)

Debrecen

Imre László (1944) Debrecen
Kalász Márton (1934) Budapest
Kocsis Imre (1940) Szentendre
Lázár Ervin (†2006)
Léka Géza (1957) Budapest
Magyari Barna (1965) Szeghalom
Máriás József (1940) Nyíregyháza
Marsall László (1939) Budapest
Móser Zoltán (1946) Bicske
Nagy Gáspár (†2007)
Orosz István (1951) Budakeszi

Pék Pál (1939) Nagykanizsa
Petrik Béla (1965) Budakeszi
Pompor Zoltán (1977) Dunakeszi
S. Benedek András (1947) Budapest
Sutarski, Konrad (1934) Budapest
Sylvester Lajos (1934)

Sepsiszentgyörgy
Tamás Menyhért (1940) Budapest
Tornai József (1927) Budapest
Vári Fábián László (1951)
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