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s z á L i n g e r  b a L á z s

Mikes Kelemen szerencsésnek 
mondja magát, mert nem szűnt 

meg figyelni 

Terpeszben állok, nőnek a füvek. 
A külvilág egy éve kenyeret süt,
Nézi, fényképezi. A lendület 
Alábbhagy, mégiscsak úgy vagyunk együtt, 
 
Hogy nem vagyunk együtt. Gazos a kert, 
Hát a konyhánál távolabbra lépünk, 
S fölfedezzük a fényt, a színeket 
S hogy míg leépültünk, mi minden épült. 
 
Szerencsések vagyunk, van egy hazánk: 
Ha vágyakozni kell, léphetünk messzebb, 
S vagy te, Néném, az elképzelt barát, 
S mert sosem válaszolsz, te vagy a legszebb. 
 
Elhalványodtam, de míg őszapók 
Szállnak felém, nem lehetek halott. 

Mikes Kelemen vándorol 
és szeret 

 

Édes Néném, minket a Jóisten ver, 
És verődünk tovább, s megint tovább 
Táborról táborra rossz szekerekkel, 
Követve más rossz szekerek nyomát 

Egy pont felé, amit elérünk végül, 
De addig még sodródunk dísztelen, 
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Idegen tájakon, iránytű nélkül, 
Referencialitáséhesen. 

Édes Néném, minket szeret az Isten, 
Hisz jól vagyunk, és a béke beüt 
Valahova, minek még neve sincsen, 
De majd ott éljük le az életünk. 

Lábunk alatt a gyorsfutású bolygót 
Máris szeretjük: megvan a biztos pont. 

Mikes Kelemen újabb éve elmegy 
 

A váratlan őszi esők miatt 
Nehézkesen mennek a lincselések 
A megye területén. Elmarad 
Az ősz, hát újra zavarom Nénémet, 
 
Engedje meg. Most a tündöklőházi 
Verandáról ki, a tengerre néztem, 
S elment egy év. De észrevette bárki, 
Egy rabtársam vagy egy őr szerepében? 
 
Önkívületi táj, napok, esztendők. 
Papír és tinta mint netkapcsolat. 
Világvégi Mithras-szentély, egy eldőlt 
Napfutó hős köve a kert alatt. 
 
Van is, nincs is, ez rontja le a férfit. 
Haladok a végső beismerésig. 
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Mikes Kelemen burokban él, 
s kilát 

 

Nem üt a kezünkre a külvilág, 
És egyikünk sem akar itt jobb lenni, 
Biztonságban vagyunk. A kritikák 
Idegenek, nem fegyelmez már semmi. 
 
Végignézek a bajtársaimon, 
Hogy lecsúsztak! És hogy szeretem őket! 
De még jobban hazám, s azt gondolom, 
Ne is legyünk mások, csak száműzöttek. 
 
Ó, szabadság! Vittük a szent jelet, 
S voltak ötleteink, nem is oly régen. 
Már rosszak a viccek, s mind kevesebb 
Szabad madár hasonlít ránk az égben. 
 
Fogyunk, romlunk, s bár az élet rövid, 
Abból, ami itt van, mindig telik. 
 

Mikes Kelement megbántják, 
de ez mindennapos 

 

Elmélkedtünk a mohácsi csatán, 
S képzelje, Néném, nem értettünk egyet. 
Összevesztünk a bő ebéd után, 
A fekete előtt, és megsebeztek. 
 
Annyi a sáfrány, mint otthon soha, 
Jó ég! Friss bárány, sütemény, halom vaj! 
Este, míg telt a pompás vacsora, 
Ismerkedtem a szörnyű fájdalommal. 
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Kimagaslóan sorsrontó hitekkel 
Kell itt csatázni, és szemben velük 
A tükörképük áll ki minden reggel, 
De tény, nem mondanám, hogy éhezünk. 

Átkunk, Néném, hogy senki sem akárki, 
Többek vagyunk, mint Isten állatkái. 
 

Mikes Kelemen kétségbeesik
 

Minden meg van hazudtolva ezerszer,
Néném, nézd el, még azt is gyűlölöm,
Aki nevet adott neked. Nem épül rendszer
Gyűlöletre, csak ilyen égövön.
 
Megvágtam a kezem. Ló alatt jártam.
Pata mélyedt az arcomba. Nem él,
Aki itt él. Halott istent találtam
A széna közt. Mindent elönt a vér,
 
Végül megáll az adminisztrációban.
Néném, tudom, nem látom már Tokajt.
Hogy kiáltsam az égre, hogy csalódtam?
Volt erre egy életem? Minek ad
 
Sajátjából, kinek az Úr előtt
Ez az egy volt, és nem lesz soha több?


