
Malraux papírholdjai

hol is, hol Malraux papírholdjai libegnek?
 többszázan ébredünk egy caf’ conc’ * teraszán
 – Párizs? – vagy tán csak ébren szunydikálok
 éjféli cickóműsorok után…
 nyikorgó szalmaszékeken

halványzöld sztripesek nagy szilikoncsöcsökkel,
 hol is? keselylábú, jégkocka-kedvű nők,
 ej, mit tudom, melyik bulváron éppen,
 Ady is itt? egymásra virradunk…
 nem, nem, a Café Clunynak
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volt törzsvendége valahol a boul’ Mich’ sarkán,
 felőlem meg aligha tudható: ki én?
 dühös utókoromra gondolok,
 na, mert a félvilág a törzshelyem,
 avagy csak benső tájaim?

* caf’ conc’ : zenés kávéház

Maszkabál Drezdában
Halvány liliomok közt tündér-bolyongás.
Egy fátyol int – várj! mindjárt itt vagyok.

(Ulrich Becher)

te, csillagporszemnél parányabb ember, osztódj, osztódjék démonok
óráiban a testünk, transzcendens lény! – na, ezt az Altmarkton 
talán
Ulrichnak mondtam, szinte bácsi volt, hogy a Kreuzkirchénél
galambot etettünk egy berzembukkos farsang hajnalán…

csonkolt tudatú borbarátom – nyiszorogta – az ember germán lelke
Walhalla, beomlik, a Felsenbühne sziklaszínházába menj,
megérted ott, pár Wagner-írta kotta – walkürök haj-
fürtjéből szőke rolnik – gordonkák staccatói tán a menny,

de addig is jövel: a Lindengasse sarkán macskák farsangja tíz
márkádba, ej, ha fájna, heverhetsz nimfák hulló lombjai alá –
magyar-miskásan ügetőre nyalkán! –  jobb az, mint sánta
dámák ispotálya, aztán mehetsz – jawohl – valahová… 

Új magyar jeremiád

babrásabb lett a placcon; a rendszerek
az isten tudja, nem üzemelnek úgy,
csapom hörög, a víz – talán vér –

megbüdösödve szivárog éjjel,
akasztott macskabőr zizegése kinn,
benéz a pisla kései nyárutó,
egy gólyatöcs viháncol, izzik

százemeletnyi szemétviharban   >
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a por tetvekké lőn, hamarost a dög-
halál fekélye csüng le a barmokon;
fölsírnak – ha’ – az újszülöttek,

rég ide ojtva a dudva ember,
pár századéve itt acsarog a pór ...
egy kántorböjtre van betevőnk elég,
a gríz! – jövök a tömkelegből,

elpucoválok a déli gyorssal

vagy még bámuljam heccoperánkat, eh,
a hét csatornán, töltve hütyüt, ihaj?

pendül még újra hárfa-halkan
csöppnyi pacsirta ezer pipacsban?

Vércseppek Golgotánkon
álom nem üldöz, ám azóta nincs különbség

alvás és ébrenlét között: naponta látom
apám nehéz alakját, izma feszül meg
a tölgyfarúdon, mégis, nem a rúd, hanem
talán a néma kín, valami végső
elszánt erő támasztotta be jókor
a szoba ajtaját, mit részeg orosz
dorbézolók akartak törni be
dorongokkal éjfél után,
hogy rémülő anyámat is

meghágják úrjogon, mint kinn a többi nőt...
behallatszott a zenebona-zrí, zsivaj,

rimánkodott – velőtlen félsikoly –
egy szalmaágyastul elvitt leány,
aztán csak gyors rácuppanások,
neszek a faluvégi házból,
szórványosan lövöldözés
és tangóharmonikaszó,
vércseppek Golgotánkon...
pitymallott rég, mikorra

a  fölszabadított falu elcsöndesült,
előbiccent a félighótt harangozó
s a lépcsőn gimnasztyorkás tiszt bagózott,
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szájábul magyarul – törött kolomp akár –
kondult a szó egy véres napjövet elé:
disznó vagyok, bátyuska, seggbe rúgj!
s a háborúk sarát megjárt apám, a táltos
– alig lenézve rá – legyintett:
tudod mit, Szergej, menj haza!
rúgjon csak seggbe Turgenyev

Nyílt pályán

ezerkilencszáznegyvenöt nyarán egy éjjel
Rumnál az oroszok a marhavagonunkat
akarták fölfeszíteni, hogy hajnalig
pár nőt raboljanak, amíg a mozdony áll…
hát, letaszajtották a masinisztát
a töltés mellé – néztük – lepisálva
az életéért sírt, rimánkodott...
tízéves voltam, férfi már,
mellettem hüppögött anyám,
húsába félsze mélyedett,

elképzeltem, hány martalóc rohanna rá…
a rácsos ablakon kilesve láttuk is:

tatárvörös tábortüzek körül
sok letepert fehércseléd szipál, 
a lábaik felkonkorodnak,
majd szerte öklendik a vodkát,
szétrongyított szoknyájukat
faágon szellő verdesi...
recseg-ropogva égett
a szomszédos szerelvény,

mi meg bicskáinkat szorítottuk toló-
ajtósín-vájatokba... gyermekágyi láz-
ban fetrengő csicsörke sírt a padlón

– csituljon! kívülről kinyithatatlan,
hiába dörgetik meg részegen…
aztán fölsóhajtottam: bácsikák,
amarra fény! na, végre pitymall...
a vércsatornás bajonetten 
bíborlottak már a pirkadat 
lecsorgó első csöppjei
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Mind hosszan csöndbe merültünk
1968. augusztus 21-én szovjet, lengyel, bolgár, magyar, német 
haderő rohanta le Csehszlovákiát

máig se tudom, ki manó juttatta eszembe:
Pozsonyba tiprani egy dunai hajón?
majd meg vonatozni a prágai télbe? mikorra
leverték mind a fecskefészkeket eresz
alól arany utcák gyilkosai... ho-
va szálltatok ti harsogó tavasz-
fuvallataink a Petrini hegy li-
getéből! – tépelődtem (így
valahogy) a Károly-hí-
don át toporogva,

mikor komorarcú diákok, szembejövők,
leköpték rajtam véres ingemet, avagy

csak – gangek cinkosa? – ekként hallucináltam?
elhallgattatott nemzetem nevében is
bocsánatukért esengve? miközben
– akár egy mélabús, sörözni ment
esernyős prágai polgár –
ballagtam (ember-sziluett)
a Kampa-szigetre
– megkoptak a lépcsők –

hol nemcsak a pontnak, lám, de a pillanatoknak
sincs – rég se volt – kiterjedése, zord pufaj-
kás őrzi hiába szentek sorfala közt az

elillanó időt, eszmét veszejt korunk...
ej, raknak-e fészket újra a fecskék?
– méláztam el, fölnézve a várfalak-
ra, köröttem a Moldva vize
sutyorgott, s mind a szájak nem
szavakat eregettek,
csak füstkarikákat




