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ár 1

a munkabér a munkaerő ára mondta nagy klasszikusunk a múlt szá-
zadban valahányban aztán a klikkező történelem lassan már őt is el-
felejti vadított bölényként száguldozik a kiürült rónán át lírailag az
írói munkásság részeként versben talán szólhatok így — megannyi
senki a műnek öröktől sugárzó esztétikumát meg nem tartva a
belcsíny ethoszát a mindenkori hatalomhoz is kavarva a kettős lá-
tásban az építményben logikát már nem értve ortegai felismerések al-
kotó tömegei zuhognak át kétes küldetésüket betöltve a másvilágba
netán kegyetlenek s szelektívek nagy csalódásunkra azok a ritka böl-
csek akikben a logikai érvek zsigerileg fájnak s tőlük sem független
hogy homályos maszatolással lehet csak üzenni a való világnak ér-
tékekről s arról is mikor mennyit érünk s állandóan előtör kétségünk
nem vagyunk-e demagógok s nem túl sok-e bennünk a hazánkfia
amikor a léleknek különben se lenne őszinte kedve a mártíromság
hazug mezején landolnia s különben is túl súlyos az a szellemi holmi
amellyel belső gőg nélkül lehet loholni markokat tartva mikor már
hiteltelen minden bizalom hol is az ár hatalma még idelent

ár 2

gyerekkoromban három folyó mosta községünket a tisza a kraszna s
a szamos egyik medréből utólag tudom finom de nehezen pucolható
kecsegét vásárolt az utcai árustól anyuka s nemzeti vizünk az iparo-
sítás híján még ritkán volt zavaros bár sodort ezért számunkra mu-
tatvány volt amikor a hősködésekről nem épp híres apuka átal úszta
a szűz fövenyen még akkor nem lódult meg az idegenforgalomnak
nevezhető kupeckedésnek ujja csak álltunk elégedetten a diktatúra
kellős közepében kivárva hogy a jéghideg vízben az odacipelt gö-
rögdinnye kihűljön és utána kezdtünk némi naturális falatozásba
majd apró szunyókálás után ősdiófák árterében sétáltunk az erdély
felől komolyan lejtő víz torkolatához de akkor még a dió is értékte-
len gyümölcs volt legfeljebb a történelmet arrafelé is megélő szülei-
met üthette meg a nyakukba sózott soviniszta átok hisz a tolakodó
furfangosok a csöndes melankóliát akkor imígyen nevezték s hogy
úszni e térségben sem tanultam annak oka hogy gyakran repedezett
meg köröttünk az idilli festék ha kertünk aljáról vala milyen jancsi
felszaladt az ár már itt van a ház alatt fusson mindenki tova
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árad

vegyes érzésekkel szemlélgetem a mindenfelől bősz záporként zu-
hogó recepteket külön zavar hogy magam is amatőr gurmanként
élem meg szakácskodásomat és a virtuális étrendeket még a gyer-
mekkori nyári konyha örökbe hagyott élménye felől mikor a kár-
pátok környékét egykor apával körbelakó anyám a szegénységből
változatos költeményeket főz s közben meséli ez tót ez román en -
nek ízét talán a ruszin konyha adta de mindben azért megmaradt
a magyarok lakta aroma ami aligha nagy csoda és utólag milyen
megnyugtató hogy az emlékből nyugalom árad s a naivitás mele-
gébe mártott éteri béke mely az olcsón terített asztalt is megülte
ebédre a vad politika mindenkori rabló érdekeit kizárva kicsiny rá-
csos ablakon át ártatlanul tekingetett szét az apró nyomatait sejtető
nagyvilágba ám egyszer csak az elvándorló ifjú a nosztalgiát ki-
nőtte a hétköznapok érdes oldalán szomorú főzőcskélő lény vált
belőle kit hol a hivatásosok szintje szorongatta hol a tágabb hori-
zonton dekadens díszlet közé szorította be magát az intellektuális
bamba ahol már nem árad öröm s az ember a hamis álmai közé
visszavágyik a közelgő halálig

Identitás
A tudat visszavon.
Lehessek jeltelen.
Kávézkodom;
jelenlétezkedem.

Egy játszi angyal épp kicsomagol
identitásom kontúrjaiból.

Állapot
Ha nem vagy olyan állapotban,
hogy írj, imádj, imádkozz:
áldatlan
valóság állt a házhoz.
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