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micsoda csorbult,csikorgó idő:nyüszítő 
szűkölő,szikkasztó szélben szövődő=
kövesedő év nyolcadhava.

őszhó,
skorpió jegyében,szétlőtt éjszakákkal.

ízelt potrohú rovar.vérszívó ragadozó. 
szúrása testen,forróföldi vidéken: 
halálos,lángoló daganat.

klapka
várában is találtak szelídebb skorpiót:

komáromban.ez is elveszett szó.komáromi 
kenyér.hajóslegény,komáromi leány. 
ma már komárno – elfogyó,távozó szó.

várában magyaros győzelem.bekerített, 
veretlen had szabad elvonulása:kül= 
honba,fegyverben,ha fegyver a kard,
megtorlástól menten:benn a hazában, 
skorpió,október havában.

*
termésköveken kaptató patkolt paták 
csattogása,sókivert foltokkal ékes 
sötétkék dolmányok poros paszománya.

felfeslő sujtásNépe habos nyeregben.

„mindenütt gyász él,mindenütt enyészet. 
voltatok oroszlánok,fennséggel tele, 
lettetek ebeknek puszta játékszerei.”

egyre vonuló,izzadó,por=fölverő sereg.

*
hódoltságIdő.hullákból itt megkésve 
kelnek hősihalottak.dísz=sírhelyet 
kivégzetteknek ezután emelnek.

csontoknak,fehérlő koponyának 
faragnak csónakos márvány főfákat, 
keresztet,súlyos babérkoszorút.

*
állok csöndErdeje előtt. 
ördögöt elnyelő sűrűsége 
elemészti őt,elemészt engem.

koponyám poklában égő 
szavaim ki kell oltani: 
most kell kimondani.

*
mint sortűz előtt,egymagam vagyok. 
egészen.már csak csontvázam védem. 
lobogó máglyák előtt,vágy nélküli.

kilencedik hó.őszutó,végElőtti 
skorpió hava.

*
minisztertanács elnöke mondja:

„a magyar nemzeti kormány a magyar 
népÉsa történelem előtti mély 
felelősségérzettől áthatva,a magyar 
nép millióinak osztatlan akaratát 
kifejezve kinyilvánítja a magyar 
népköztársaság            semlegességét.

a magyar nép évszázados álma
valósul meg ezzel.a forradalmi 
harc,melyet a magyar múltÉs 
jelén hősei vívtak,végre
győzelemre vitte a szabadság, 
a függetlenség ügyét.”

*
őrzöm őrzőimet,őrizvén jogaim:
kifürkészni világló valót hálók, 
függők,kitüntetések,jelvények, 
függönyök,köszvénykényszerű 
vigyorok,összezárt állkapcsok,csönd 
mögött – bár üldözött torzonborzan

igazság van



nemcsak viszonylagosan, –
őrizvén jogaim:elmagyarázni
amit bőrömön tapasztaltam,
miután vásárra vittem,ami 
történt:összetörten megőrizhessem.

*
mondhassam magosan:
ezt hiszem,
nem hiszem.
elhiszem
hiszem:nincs ellenem,
ki nem hisz nekem –
nem kellene veszetten üldözőbe vegyen.

*
mondhassam mélyen:
magát a dolgot
tárgyilagosan
tárgyias valójában megtarthassam,
mint vágy elkomolyodó arcát.

*
mondhassam keverve: 
világSzerelme,bár tépve 
kizsigerelve törhessem 
szeretetre – gyűlölnöm 
ne kelljen véznát,kövéret
boldogot,bélpoklos beteget,

irtani,megalázni,tiprani,
aki mást akar mondani –

koncával szájában 
előttem elloholókat.

*
türelemre tűrkőzhessem:
tűrni elbukókat,kíntornászokat, 
kéregetőket,tarajosgőtének 
öltözőket,sárkányfogú hencegőket

véresszájú falkában ügetőket, 
osztályozókat,árulókat,betanult 
szöveg=mormolókat,behódolókat.

*
országgyűlés épületében – ablakból 
már kilobog fehér lepedő,gyásztakaró – 
egyedülmaradt államminiszter a 
törvényes magyar kormány egyedüli 
képviselője mondja:

„a harcban osztály éSfelekezeti 
különbség nélkül résztvett az egész 
magyar nép.megrendítő éScsodálatos 
volt a felkelt nép emberséges,bölcs 
éSkülönböztetni kész magatartása, 
mellyel csupán a leigázó idegen 
hadseregÉs a honi hóhér= 
különítmények ellen fordult.”

*
kinek nincsen mentelme, 
szabad elvonulása. sorsa:

légszomj,szomj éSéhhalál, 
fulladásos,kötéláltali, 
sortűzzel,tarkólövéssel, 
szuronnyal,fejvesztéssel.

ember az embert,ha kell,deresre húzza.

*
a test:összetörhető,porig égethető, 
mésszel leönthető,végleges=végképp 
eltüntethető, – ha nincsen fejfája.

megáll azonban szava.mint búvó=
patak magosHegyekben mohos 
sziklák,porladó ág=csonkok,föl= 
tépett gyökerek,fatörzs szilánkok, 
rothadó,égő,süllyedvén tőzegesedő 
avarHalmok alatt szomjas toroknak 
megmarad.

el=nem=földelhető. 
el=nem=emészthető.ami történt, 
mint vulkán kitörése,lávafolyója,
építő tűz torka.

el=nem=feledtető

*
ami megmarad:lépések üteme haza=felé. 
emlékezet:szitáló sötétÉs cseppfolyós
levegőről,
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láthatatlan égről,amint
viszem 
izmok lüktető ritmusával megint=egy=nap 
volt elenyésző híreit.ami történt meg= 
történt tehát.minden megtörténhet 
valahaSvalamikor.

egyrecsak utazom.föld=
alatt dübörgő légi=folyósokon,csattogó 
fémek keretében – acél éleken,áramló 
lila szikrákon,ívfényen,súrlódás hevében, 
mint aki halott,túlVilágon utazom.

*
viszem bőröm alatt puskaporszagú levegőnk, 
vakolat porló megomlását,házaink törmelék 
fellegét,aknák puha puffanását tollas háló= 
szobákon,macskaköveken hernyótalp csikorgó 
zörejét,becsapódások,telitalálat fröccsenő 
villanását,csontok szilánk virágzását.

*
így viszem bőröm alatt:tereken temetett 
cafatolt tetemeket,földHalmok jeltelen 
koporsóit,hajat vedlő koponyák világító 
sokasodását

idegeimben cipelem ébren,
eszméletlen
már lenemvethetem sebhelyes 
lelkem se londonban se budapesten 

már
nem hámlanak le az erőszak égető emlékének 
varratai,hódoltság szégyenének égő hulla= 
foltjai lepik el meg se született tetteim. 
bőröm alatt viszem,mint számban cipelem 
megmentett magántulajdonom:éltető szavaim:

*
szemérem,kínzó szerelem,három gyermeken, 
meghatározott térben,ezen az európa
mögötti szigeten – kelták,piktek,szászok,
angolok,normannok,négerek,indek,félvérek, 
kavargásában,tengerből kikelő nyirokIdőben

*
szavaim:süllyedő atollok,velük 
magam maradok.lüktet még 
bennem lépések üteme,múltam 
növő teteme,

hulladékDombja 
sugallja, mi lesz velem,míg 
viszem,vonszolom gondjaim 

izmokkal, sejtkötegekkel, 
ismerhetetlen ingerekkel, 
sejtelmekkel,égő emlékezettel 
megrakott csonjaim:

ha hazaérek.

*
ez minden.

halandó élni akar.
ha inát kiharapták,üszökvert 
lábát tőből levágták:törzse gurul 
kerekeken,ha mentelme vádtól, 
megtorlástól nincsen:guggol ketrecben, 
földbevájt üregben.penészes pincének 
nézi izzadó falán ábrák változását, 
tüdőfoltokat,lélekzőszigeteket, 
szirteken hullámHalmokat,habok 
forrását,szitáló szirmait időnek. 
még élteti vakító éhség,képzeleg,
látja múltját töredezetten,négy= 
zetesen felosztva,

mint légy látja 
mézes ragacson lógvaShalálra Válva.

*
kezdené elölről.güzül,kapar magának, 
új almot szerez,levackol,gyermeket 
nemezSnem kérdi:mit mondhat majd 
lányának fiának.mondani nem meri:

másképpen nem lehet.kanalazza forró 
zsírkarikás levesét.másképpen nem. 
megissza sörét.nem lehet.féli feleségét. 
elhagyja gyermekét.nem másképpen.nem.

*
mivé levénk?mint kinek nincsen 
magosban lakása,hite,mása,mint 
aki csak szuvasodó fogának, 
rágásnak,torzuló tagjainak, 
szájnak,ragadozó gyomorsavának 
szolgája.

szolgálja.
álom,már nincsen előhívható. 
elmúlt eseteket is betemeti:nincs 
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átmenteniValó, – fondorlattal 
beszegi száját.

*
micsoda csikorgó idő:énekesmadarak 
se tudják, mit beszélnek,szólnak éjnek. 
fekete siralmas énekkel élnek, 
hallgatnak reggel,kikelettel.

dicsőség tehát kerítésnek,rácsnak, 
őrtornyoknak, – tilalomfákkal körbe= 
veretten:különböztetni kész nincsen.

*
lélekidő:jövő bennső porladása. 
megjelenő:kívül épülő,kövesedő 
múlt.meg=se=jelenő.belül égő

látomás:forgó,alakuló,alakját 
lehetőség zavaros folyamába
merítő:szögekkel átvert lécfák

nyúlós papírlapok,eloldott 
ólomSzófoltok,felsőruhaRongyok, 
haj,megszenesedett bútordarabok,

csonka játékszerek,fölpüffedt 
ebHullák árral kavarognak: 
jelenIdő.nem múlt el.hallani

paták csattogását,hódolat gőzlő 
zagyvaSzavait koponyakúp 
alatt,bordák ketrecében érő,
elégő idő.

csönd erdeje előtt állok.
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Cantata Profana (1992)


