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SZENTENDREI E L E G I A

Szdnto Piroska: Sz entendre

SZENTENDREI

ELEGIA

A tcmplomokra rdvillaii az alkoriy,
A kusza vdros csUlog bibordban,
Csobban a Duna lassu vize halkan.
Mint amikor meg omellette dlltam,
Hajlik a nydr a hirtelen viharban
Es mosolyog, akdr az 6 kordban.
Az ut, a domb, a lomb is ugyanaz meg,
Jdrok, mintha a miilt fele utaznek.
A tdtikdnak arany mega hamva
Es torokszekfu no a buja kertben.
Hoi akkor meg gyonyorii, drva hangja
Megszolalhatott minden drdga percben.
S ilyenkor toltott kdve't edesanyja
A torndcon, hoi mellette hevertem.
A boldogsdg de hamar elvirdgzik!
A fdk mogott uj pdr szerelme jdtszik.
Mdr lehullottak any a es lednya.
Ket szep gyiimolcs, a ket egytest a fdlde.
A boldogsdg a leggyongebb paldnta,
De illata az este ket betolte
Es megtanitott bus, pogdny daldra:
,,Csak itt es egyszer! Soha, soha tobbe!"
A tiicsokszobol, a suhano szelbdl,
Ezt hallottam ki dobogo szivebol.
Es ragyog ujra hajnali szinekben
A tdj, de hoi a valosdg vardzsa ?
Es hoi van mdr az akkori hitetlen.
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Ki pogdnyul nez a pogdny pardzsba?
Megtanult hinni a csodds hirekben,
Mert szellemet a ketseg megaldzta,
S most dll es nez az utmenti keresztre:
A semmi nines, — de nem vigasztal ez se.
Mert mit is er, ha rola szol az dlom?
Szorny, esillag, dllat - mindig 6 az, erzem.
Oly edes erzes, hogy ha alva Idtom,
S oly keserii, ha visszanezek ebren.
Tdn igy leliink egymdsra a haldlon
Tul is abban a szdzalaku ejben?
A vdltozdsokban, az uj szerepben
Mi marad abbol, amit itt szerettem?
S az ej mogott ha Isten mennye vdr rdnk,
Mely nem meltatlan se hozzdnk, se Hozzd,
S a megszabadult lelek bontja szdrnydt,
Lehet-e, hogy majd ne is szomjuhoznd
Szava hatalmdt, mosolydnak drnydt,
S lesz-e ott szepseg, amely visszahoznd
A villandst vigasztalo szemebe?
Csak egyetlenegy estenk visszater-e?
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MINDEN

JELBEN

Minden jelben tegnap ota csak te vagy.
Of dalomnak ringatoja csak te vagy.
Reggel, de'lben, alkonyatkor
neztelek,
Es most minden gyongyszem-dra csak te vagy.
Leng szivemben rozsakendod, kek ruhdd,
Csillag hull sotet folydba: csak te vagy.
A virdgok szep neve're megtanitsz:
Kosbor, biikkony, mdly vardzsa csak te vagy.
Borod, ajkad, lelegzesed boldog iz:
Eletemnek fuszersoja csak te vagy,
Zold szemedbol vigarany rezeg felem:
Nap ha fenyet lombra szorja, csak te vagy.
Elet fdja, hajtsd ki dgadat folem!
Kajszinarcod nez le rola: csak te vagy.
Nydr es hajnal, ret es erdd, Duna, domb:
Versem edes csattandja csak te vagy!
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ZOLD

LANG

Zold Idng szemed aljdn, remeg es fenyleni nem mer.
Jo igy nekem, edes, ne siess a szerelemmel.
Figyelnek az istenek.
Mint erdei uton, koveken, holdtalan esten,
Lepj lassan, a melybe tekereg majd ez az osveny
S lesz majd egyre keskenyebb.
Ldttam puha lomb kdzt kanyarogni a haldlba,
Mindent, ami szines, belehullni ama Idngba —
Kivillant a puszta csont.
Szdrnyas szerelemtol neheziilt meg, ami konnyed,
Sejte's lett a fdtyla a finom bo'rii oromnek,
Oly pontosan egy be font.
Zold Idng szemed aljdn, le ne csapjon a szivedre!
Ket sors ha kibomlik, olelesben tUzesedve
S ket lelek egy igaz Idng:
Boldog lobogdsuk csupa illat a haldlnak —
Biinhodnek a foldon, akik egymdsra taldlnak.
Bar magasra ne szdllndnk!
Nydr van, de az osz vad obodi belezengnek.
Szokjiink — mire jo, mondd, ha a konnyu szerelemnek
Szep rdcsain tulldtunk?
Kezd mdr komolyodni ez a perc is, de te fekezz.
Orizd meg az elso napokat. Hadd legyen edes
A fold fele hulldsunk.
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HIRTELEN

NYAR

Minden a tiiz! Fodros, lebego felho fut az e'gen,
Eg, mosolyog. Zold Idng reszket a foldon, a lomb.
Tegnapelott fdztunk, tegnap naphosszat esett meg,
Sze'l es zdpor aldl rdnk lobogott ez a nydr,
S most csupa Idng a vildg, a katdngok Idngban enyesznek.
Sdrgula buza, pipacs gyullad a Yozs kdzepe'n,
Keklik a buzavirdg, vigan eg, darazsak parazsdval
Telve a leg, duruzsol. Lobban a re'ten a fu.
Csak forrald agyamat, szep nydr, tuzesitsd pocsolydjdt,
Erzem a Le'nyeg ele szdllani rest anyagdt.
Go'zdl a bo'r meg a ve'r, elkuszik a lomha kivdnsdg,
Nagy lobogdsra felel ben nem a tiszta pardzs,
Es koriilottem ezer szerelem tiinddklik a parton,
Es az eziist foly a mo n leng arany Aphrodite.
Ennekem is ragyogott tavaly, itt, szentendrei parton,
Lomb kozt, domb teteje'n meg ideldtszik a hdz.
O az a kert, az a nydr, az a Idny, telihold ragyogdsa!
Siippeteg ejbe, sotet, teli mocsdrba meruit.
Reszket a vdros mdr, szep tornyai e'gre lobognak,
Emle'k, te'tova feny, eg el a nydr olajdn.

tgy diadalmas a Idng! A haldl egy percre juhdzik:
Testben a nedvek, a ve'r, szivben a re'gi ho mdly.
Ldngol a Nagy Duna is, kek tiizbe hasit be a csonak,
Pat tan a szikra, ahol csobban a gyors evezo.

5

S nicgjon az alkony, a Idng Iclohad, szomjas lesz az ember,
Izlik a kcdv meg a nedv, konnyu sor es szerelem.
Most kezdodik a nydr, rovid ej Jon, dlelni siessunk,
Mdtdl no meg az eJ, mdtdl lankad a Idng.
S rnegjdn az osz, az eso beszivdrog az dcska koporsdn.
S gyoztesen ill a kukac majd a csupasz koponydn.
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KERDEZED,

BARATNEM.

Mdr beborult. Csavarogsz-e Buddn meg? En sem igen.
Drdga bardtnem, hoi van a nydr? Csak a kepeiden.
Kint es bent zug a sze'l, bits te'lire-takaritds,
Lobog a vdsznon a feny, a torony mega kukoricds.
Mert sikerult nekik az, ami nekiink nem sikeriilt?
Kettonk szep lobogdsa a sdros anyagba meriilt.
Tiiz mellett, ha a te'l jdn el es megnd a sote't.
Nem leveled fogom inni a bort. a tedt, feketet.
El sem birta az d'szt mosolyod konnyii anyaga,
Te vagy a nydr, csak a nydr tunddklo pillanata,
Perc, mely alatt a szegeny sziv szdzadokat mulat dt,
Elhoztad Tammuz hava tUnder kdbulatdt.
Elleplezte e nidkony a let keserii velejet —
Jo, hogy ve'gre leszoktam zsongd biivolete't,
Jo, hogy a let vad driilete't mdr birja szemem:
Kell a haldl meg az elet szorny il ege'sze nekem.
Kell a valosdg. De ami nines, az meg igazabb.
Vz a haldl meg az elet is, iiznek a gyors agarak.
Az, ami van, es az, ami nines. Kdztuk te legyel
Tarka szivdrvdny e'letemen, te Ezeregyej!
Drdga bardtnem, mi ez afdtyol? A lelek, a test?
Egyik sem. S hogy mert van ez igy, most azt se keresd.
Csak ne szakadjon sze't mosolyod pdrdja, ne meg,
Me'gis kell a vildg kdnnyelmii felszine meg.
ElmuUk ugyis az osz, majd csillog a je'g a sziven.
Drdga bardtnem, hoi van a nydr? Csak a kepeiden.

7

PILLANA

T

Mirithacsak rozsa volna a kortc,
Rozsa, rozsa az agon,
Oly an pirosan buvik a zoldbe.
Sze'l jdtszik a kukoricaszdron.
Kukoricdk kozt piros ruhdban
Le'peget a szerelem maga.
Fentrol nezem, befit iilok a hdzban.
Orromig csap fel a nydr szaga.
At a sikon mennyi buzaasztag,
Fel az acelsziirke hegyekig!
Itt meg elke'sve aratnak,
Ott a cse'plogepet etetik.
A tdj folott, messze, migaszem
Csillek futnak
drdtkdteleken.
Viszik a kdvet. A sdrga szikldt
Robbantjdk a Kdhegyen.

Idt,

Ablakom elo'tt ket karcsu csille
Zirrenve taldlkozik.
Nezem, kertre konydkdlve,
A violdt s a robogd kocsit.
Ha meghalnek most, nem fogyna ki
Egy percre sem — amig szivem megdll —
U temebol ez az ipari
S egyben mezogazdasdgi tdj.
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Megerne a szolo s a esillek is
Igy futndnak tovdbb.
De a vildg okosabb lesz me'gis,
Nem ostobdbb.
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MIKOR

A ROZSAK

NYlLNI

KEZDTEK

Emlekszel? amikor a rdzsdk nyilni kezdtek,
Mdr nem voltunk fiatalok —
Ildzunk kdriil virdgzd sirkeresztek,
Szivunkben sok friss halott.
Tudtuk, hogy a boldogsdg lopott joszdg,
Akkor is, ha ferj-feleseg
Nezi, hogy bomlanak bokron a babardzsdk,
Fogjdk egymds kezet.
Sok hajszdlad
Emlekszel?
De ami fekete
Ragyogott,

lett osz e'ppen abban az evben —
volt is oka.
maradt, meg feketebben
mint valaha.

Szemedbe, a toretlen csoddju, vad tukdrbe
Tort fenyeket rejtett a remulet,
Es zavarosabb lett tiszta, haragos zoldje
S attdl lett edesebb.
Cfjjongd dhitattal ebredtiink reggelente,
Te a kertre, en terdd —
Ez az dreg nyarunk szeliden betemette
Velen cet s A nglidt.
Mint furcsa rdaddst vagy veszelyes messzeseget
Kezdtuk ne'zni a holnapot —
Ez volt az a nydr, mikor a te'l szele szived
Koszorujdba kapott.
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Volt viddmabb nyarunk s mereszebb azelott,
De emlekszel? ez volt a legszebb.
Neman kertunkbe hajoltak a szomszdd temetok,
Mikor a rdzsdk nyilni kezdtek.
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RAPSZODIA

EGY

OSZI

KERTBEN

Csapzottan tarka lett az a fenyteli kerted,
Ke'son sut fel a nap, hamar homdlylik,
Elfagytak,
feketednek
Napraforgoid, ddlidid,
Meg nyilnak, dszien egnek — mdr nem sokdig —
Napszomjas, ke'so helianthusok:
Az elmuldsbdl is itt kdriil az vildgit.
Ami nekiink meg nem adatott.
Piroslik mdr a kis meggyfdd — milyen lesz.
Ha jdn a nagy esdze's hirtelen ?
Szebbek a rot levelek, ha kerengnek
Nedves szelekben is tiinde'rien.
Mdr vdrja a nemes.ndve'nyi sejtelem
Novemberi esok vereset:
Itt gyozni fog minden enyeszeten
A szepseg.
Magunkra gondolok — a szivre, a gyomorra.
Nem a haldltdl felek, feltelek.
De miert kell nekiink magunktdl undorodva
Megerni — ha megerjiik — a telet?
Szepsegben boldogult virdgok, levelek —
Ha holdba, csillagokba er az ember,
Csunydn kdzelitd teleben mire mehet
Ezzel a fdldi fdrtelemmel?
Elfagyott rdzsdk, ddlidk: a kertiink
Oj es tij szepseg akkor is, ha pusztul.
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McgldtJLik most, hogy mit szereztiink
Boron, beleken, szcrvekcn till?
Ez meg az osz, ha jol, ha rosszul.
Most vivj, most vedd magad.
Mig ve'gsd hdditdsra cl nem indul
A sejtjeinkbe zdrt tiidat.
Ildt lett-e a tizezer eveken dt
~ Szepseg, ami nem a mienk?
Vagy tud-e ilyet a lomb, a virdg:
Eltenni te'lire a fe'nyt?
Nines miert adnunk a szerenyt:
Meg csuf cstiinkben is tobb szepsegunk marad,
Mifit amit valaha pompdztak ele'nk
Virdgok, madarak.
Mi mas ertelme van az iddben a sze'pet
Halmozni, ha nem ez,
Hogy mikor nyoniorultul vcrgodik az elet,
Akkor is szep lehcss?
Nem trefdbdl teremtett tartds es nemes
Sze'pse'get annyi mesteriink es o'siink:
Aze'rt, hogy te is vele vedekezz,
Mig alantas elmdldssal veszddiink.
Mit tud a virdg, mit tud a tenye'szet?
Rettento szep raketdk, robbanva repiiljetek/
Mindig nekiink teremtik a fdlddntuli sze'pet
Az emberi evezredek,
Es mindig te leszel, es mindig en leszek,
Holdban, Marson, ki tudja, hoi,
Mig meg nem leljiik azt a kepletet,
Nem nyughatom, nem nyughatol.
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Es uj cncrgldvd lesz a luulo ido,
Uj csillagnidglydt gyujt nicg ertcd,
Vigasztaldvd lesz a reniitd,
Mindcnt mcgldtsz. niindcnt mcgertck,
Es erthctctlcn szcnvedescd
Hetszer boldog szepsegre vdlik:
Mosolyodhan kinyilnak a re'gcn scmniive lett
Napraforgoid, ddlidid.
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A

ROZSALANGOLAS

A rozsaldngolds, a feher mega sdrga
Meg a rdzsaszin, a piros, a piros, a nydr:
Ez mind te vagy magad, aki a pusztasdgra
Szemet vetettel — most a ,,legyen" meg a ,,ldn"
cgy Idngban dll.
Te akartad, ugye, ezt a kesei kertet?
En azt mondtam, fdkat iiltetni ke'so van mdr,
Meg sajndltalak is, hogy elkezdeni mer ted —
Most szokodr fut fel a foldbol, a rdzsdk, es lombokban
lobog a nydr.
Nekiink nagy fdk ezek a fe'nyld fiatalkdk —
Nem az szdmit, hogy mekkordk.
Arnye'kot meg nem ad, de illatot ad mdr az olajfdd,
Es szinesednek birsek, barackok, manduldk.
Ki tudja, Idtjuk-e komollyd ndni oket?
Didfa drnydt mege'rjiik-e meg?
Mindegy. Idttuk, ahogy a semmibdl kinottek.
Vgyisa kezdetben a ve'g.
Mdr ugyis lesben dll a rdzsdkban, a kelyhek
Sdrgdja, biborja mogott a haldl.
A kezdetben a ve'g. De a ve'gben a kezdet.
Minden rdzsdban az a nydr.
Most kozelit — ha meg idee'r — az dregkor.
Most, hogy felszoktek a rdzsdk. (Jgyis tudom.
De a rdzsdk kozott te Idngolsz, aki akkor
Kihajoltdl az ablakon.
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PARBESZED

KET ISMERETLEN

KOZOTT

Es megin t a rdzsdk.
Es nicgint a nydr.
Meg eszreveszed?
Egyre

suriibhen.
Fut az e'v.
Es egyre ruvidebh.

Lassan kifogysz az idobol.
Kifogyok.
No es mi lesz?
Mi lenne? Az, annre azt mondjdk,

termeszetes.

Szdval. eltiirod?
Nem. Csak kihirom azt, and tiirhetetlen.
Es nnvel keszulsz rd?
Semndvel.
Most is nn van a kezedben?
Hdt az, and szokott. A cigaretta, a pohdr, a toll.
Persze, a szdnalmas kacat. amihez raguszkodol,
A szemelyes holnd, az endek, az arcok, a tulajdonod.
Mcddig akarod tartani? Jobb lesz, ha eldobod,
Es iires ke'zzel elindulsz es elmegy az utakon tulra,
A domb tetejerc.
Minek ?
Addigra osz lesz ujra.
Es a domb teteje'n. ahol egy fa. egy bokor sem akad.
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Hideg eso veri az drvaldnyhajat,
Es a csupasz domb tetejen az eso te'gcd is csupaszra ver,
Es kimossa beldlcd azt, aunt ma fontosnak hiszel,
Es kihullanak beldlcd az arcok es adatok,
Es a lenyegig csupaszon dtlephetsz, tudod, hovd.
Nem akarok
Atlepin sehovd, ha nem ugy, aki vagyok.
Es nem megyek fdl a csupasz dombra.
Ne legy konok.
De konok vagyok es meg mindig gyujtdm azt, ami megtelit,
Es konokul nem akarok lecsupaszodni a lenyegig.
Tudom, kifogyok az idobol. De nem akarok kifogyni
Abbol, ami a hideg esoben is tdn fel tud majd lobogni.
Es mit gondolsz? Azzal a lobogdssal megnyered
Azt, ami vdr? Vagy annak is tdn fclteteleket
Szabndl?
Nem. Csak a felteteleit nem fogadhatom el,
Es aminek nem en kellek. az ennekem se kell.
Mert lettem, ami lettem, es magamat meg nem adom.
Elveszi ugyis.
Vegye el, ha van ilyen hatalom.
Kifogysz az idobol. Kesziilj, mert kesziil rdd az, ami vdr.
Es mi lesz addig?
Megint a rdzsdk es megint a nydr.
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CSAK

AMI

VAN

Mint vcszelytelcn nieszkalin-revUlcthcn
Kisszcrii dc clvont Idtumdsok
Az onniukddo drddgdk
A dognmtikus denionok
A kicirkalnmzott
koboldok
A teljcssegck tukrdzesc
A makoghatd
niakrokozniosz
Mer 6 mer tan i modorossdg
Ti minden nyelvre lefordithatd
htennelkiili Idtomdsok
Ti veszelytelen Idtomdsok
Miert nem nyiltok meg clottem
Miert csak a jelenvalo nyomorusdg
Fdldhdzragadt fdjdalom tuddsa
Az idegek a zsigerek kozott
A csillapitok torn pa tejkoden dt
Alattomos villdmok rczdUlese
Feketen torlddd fellcgekhdl
Futtdban kikandikdld
Elsdpadt ujhold baljdslata
Villanyfenybcn bucsuzo napraforgok
Az dszibogdr hosszu cirpelese
A szerelem indit es elsuhan
Fekete autd a sotetben
Idegesen keresd sugardt
Az eso meg a kanyar elnyeli
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Miert a sze'l a sze'l ahogy dtfuj
A kerten a sziven
Az irdatlan hidny
Csak ami van csak ami van
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AZ

URES

OTON

Azon az ilton most sem eg
Tobb Idmpa mint azelott
Az az ut fogva tartja meg
A szokeveny idot
Ot hosszu sote't ujj kozott
Feher szikrdt vet a hold
Jegenyek Andromeda kdd
Es minden ami volt
Az ej a kerite'sen dt
Azok a fuzfalevelek
Tiicsdk- es csillagszerendd
Konnyu dnkivulet
A z iires uton a re'gi pdr
A macskakdvdn kopog
A forduldn tul vdrja mdr
A susogd titok
A fonade'kos kicsi kert
A bddogfesziilet
Az a haldltdl kicsikart
Ve'gsd dnkiviilet
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NEM

SZAMIT

Ha kettesben maradnak,
Mdr magukra maradtak.
Megszakadt minden osszekottetes
Minden telepiilessel.
A kdrnyezet nem szdmit.
Egyszerre csak a dombhdt
Megint beepitetlen.
Megszunt az dsszefiigge's.
All kiszolgdltatottan
A kis kohdz magdban.
Keszleteit kiegesziteni
A faluba ket messze idegen
Erkezik a hegyekbol.
A kdrnyezet nem szdmit.
A dunaparti hdz sor
Hirtelen idegen vdros.
Megdrkeztek, az ablakot kitdrjdk.
Milyen fenyiizo lakosztdly!
Mifele tevedesnek
Elonyet elvezik most?
A hidon dt, le, gyorsan,
Megnezni az idegen vdrost,
Hiszen egy-ket napon tul
Ogysem lesz maraddsuk:
A tevedes kisiilhet,
Ket iigyetlen kalandor
Eltiinik eszrevetlen.
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Es az ido se szdmit.
KdrUldttdk mindig osz van.
Vdrhenyes szin a fdkon.
Ideges korondik
Hulldmzanak a szelben.
Mindig vad oszi sze'l fiij
Elvadult oszi kertben.
A dombhdton fdl kell turni a gallert.
Lobog a tiiz a hdzban.
De az ido nem szdmit.
A Duna mindig kddben.
Mint egy vildgitdtoronyban
Ulnek a nagy szobdban,
Allnak az ablak elott.
Arcuk az ablak iivegje'n.
Eldttiik a sirdlyok
Lebegnek es lecsapnak,
Feher sirdlyok dsznak
A sziirke tengeren.
A lakds a vizre kiugrik.
Mert az ido nem szdmit.
Hdny eve ? Husz ? Hidba.
Az dregseg se szdmit.
Nem szdmit okirat, peese't.
Valami re'gi bunnek,
Feloldozatlan bilnnek
Vad kdpenylobogdsa
Tekeredik mogottiik.
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A kdrnyezet nem szdmit.
Mert az ido se szdmit.
Meredek hegyteto, vdr,
Lobog ket drva fdklya.
Ket folnyergelt Id vdr az udvaron.
Irat, pecset se szdmit.
Jdratlan tengeren
Szokeveny, re'gi gdlya,
Egy kalandor vitorla,
S az a sziget, ahol a nap leszdll.
Mert kettesben maradtak,
Mdr magukra maradnak.
Megszunik dsszefiigge's.
Feltdrul dsszefiigge's.
Az eg fele'n a felhok.
Felhok mogott a holdfeny.
Mdsik fele'n a csillagok.
A dombteton figyelnek
Zugd fdk jdslatdra.
Zavartan dsszene'znek:
Elve'gre dregek mdr.
Prdbdlnak mosolyogni.
, ,Micsoda vadregeny'',
Mondjdk civilizdltan,
Pedig tudjdk magukban,
Hogy ez semmit sem jelent.
Hidba veranda, villany.
Mdr kettesben maradtak.
Magukra is maradtak.
A megszunt dsszefiigge's.
Feltdrult dsszefUgges.
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A hold lassan kibuvik,
Gyorsan a szel erosiil,
Vdr omlik, hdz iires lesz,
Sziget es gdlya siillyed,
Valami kozelit a kertben,
Betdrik minden ablak,
Ulnek, szemiik se rebben,
Mig egymdsra mosolyognak.
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AZ

EJSZAKA

KERTJE

Az ejszaka kertjeboi a fdk
Indiddsra keszeu inganak.
A siirii drbocok fdldtt
Ragyoga telihold.
Es minden ejszaka
Holddal vagy holdtalanuL
Es veretnek, dznak,
Hintdznak az drbockosarak,
Es a lengd kerthajd
Kifuthat ndnden ejszaka.
Nevessunk hdt, ha nappal,
Minden ejszaka utdn
Kdzelebb-kdzelebb
Nyomul a skorpid sereg,
Leghdtul a hdrom
Vezerdrids
Azt hiszi,bekerit.
De bdrmely pillanatban
Konnyu lesz behajdzni:
Nem lesz nehez a mdlha.
— Ilyen re'gi modi
Hajdra behajdzni?
— Igazad van, de persze
Hdromszdz e'v alatt
A korral nem haladt
Az ejszaka kertje.
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Fekete fdkat ingat:
Bizzuk hdt rd magunkat,
Es mire ideernek.
Mire a hdz leegett,
S a hajsza megkezdodott,
Csdrognek mdr a csorlok,
A hold tiszik feheren,
S ahogy tanultuk regen:
fluzzdtok fel a horgonyt!
Isten veletek, partok!
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ELJONNEK

OK

Ez a kert, ahol en egy kapavdgdst
Sem ejtettem, nem egy fdt, de egy virdgot
Sem ultettem, de meg egy rozsaszdlat
Se vdgtam le — most megszerkesztett
Vadregeny-fonadek, a rdzsdk
Orjdngd bdja, illat-pardde,
Estikek, liliomok kibomld
Szerelmenek fiiszere drad
Az dtszellemult ejben, a kicsi hdzbdl,
Amelybe en egy kapcsolot sem szereltem,
A villanyfeny a hdrsfdra csapddik,
Meg alatta a halovdnyzdld padra,
A koasztalnak tdmasztott kertiszekrc
Mega nylonhuzatba bugyoldlt nyugdgyra,
A ke'tes villanyfenybcn es a felhdn
Gyanusan dtdercngd holdsiite'sben
Feher futdrdzsdk, a ket feny6
A sotetben feketen fdlmagaslik
Ebbdl a kertbol, ahovd ilyenkor
Eljdnnek ok. Igen, mindenki itt van.
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MASODIK

SZENTENDREI

ELEGIA

Innen a kert kozepebol nem Idtni a messze
Kozldmpdt a hatalmas akdcfa
Lombjai kdzt. A vdros C
Derengese is alig veheto ki az egen.
A kicsi hdzbdl fiiggdnydzdtt feny
Sziirodik ki a siirii bokrokon dt.
Ok ketten akik velem maradtak a hdzban,
Melyseges dlmukat alusszdk odabent.
Rajtad meg ott messze a Balatonndl,
Aki meg szavahihetd tanu voltdl
Hogy milyen volt szepsege — pusztitd miiveletet
Kezdi a lenti az alantas az aljas. Vagy ez mdr
Kiserteted volna, te ke'tes bardtom,
Koronatanum az elsdllyedt foszladozd
Ifjusdgbdl itt a sote't kertben hoi az Elet
Es a Haldl taldlkozik dsszecsapni vegyiilni
Halovdny folttd mint odafenn a derenges?
Hoi a hold? hoi a villany? Fekete fdk kdruldttem.
Ki marad, ki megy el? Miert is hagytatok engem
Ejfe'l mult an magamra a kertben?
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SZEPTEMBERI

ESTE

A

KERTBEN

Level se rezzen. A szel meg vesztegel a vdr tdn.
Ejfel. Az ember nyugodtan ulhet a kertben:
A nap heve hdtvedjeit elbujtatta benne.
Az eso is, ami kezd csak szemeregni, meleg meg.
Lehet ez? Odafenn tdvoli villdm? Igen, utdna
Mennyddrdg messzirdl. Akkor nines meg ve'ge
a nydrnak.
Eltelik, ugy lehet, egy-ket het, amig me gin du I
az eszakNyugati szel, es a hideg eso sdrgdra, pirosra
Festi a lombozatot, majd szepen leteriti a gyepre.
No mega keskeny, hevenyeszett kdutakra
a kertben.
Ldthatod-e majd meg hd alatt is ezt az egeszet?
Most meg meleg van. Az eso megszunt csepereszni.
Hihetned,
Nydri ej puha csondje. Kdr volna meg lefekudni.
Ve'get vetni az oszi napejegyenldseg ingatag
pillanatdnak.
Ki tudja, most ha fdldllndl, mi lenne?
Tdn megeredne az e'vszak.
Minden csak jelenes. Magad is. Csak vdrj
a sorodra.
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OKTOBERI

ESTE

A

KERTBEN

Elmentek. Sikerult. Ellendlltdl.
Nem hagytad magadat elsodorni
Megint csak egy hidbavald
Hajcihobe. Tiszta nyereseg
Ez a komor, hideg alkony at.
Haszndld ki. Vegezd, ami a dolgod.
Burkoldzz sotet malaclopddba.
Nezd, a bibor kaktuszddlidk
Derverten a fold fele konyulnak.
Hat nyomorult rozsa birja meg.
Csdkdtten didergd napraforgok
S elfagyott cinidk, dszirdzsdk
Sdpadtan szorongd tarkasdga.
De a ket feny of a felsdtetlik
Felelmetesen. Ket fdlkidltd
Jel javallja: tedd a dolgodatH
Kesziilj, amire a kert kdrdtted
Kesziilni tanul. Philosopher
C'est apprendre a mourir - mondta Montaigne.
Kertnek is van filozdfidja.
Neked hogyne volna? Percrol percre
Sdtetebb lesz. Kigyullad a villany
Kint, a rdcson tul, es bent, a hdzban.
Ket feny6 ket puha drnycsomd
Feketebben a feketesegben.
Hallod? Sdgjdk egymdsnak a titkot:
Kettesben tulelik ezt a kertet.
Felnyujtdzva.
Filozdfidjuk
Nekik is van. Csak neked ne volna?
Ulsz malaclopddba burkoldzva.i.
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MEG

Csak meg egy kicsit siiss, oktoberi nap!
Felhok mogul akdr kibujva hirtelen,
Amig itt leledzUnk ebben az oszi kertben.
De leledziink-e meg? S meg mindig mi leledzUnk?
Hiszen voltunk mi minden ebben az oszi kertben!
Ro.xdn es Cyrano, Wolfgang es Marianne,
A kezdeti ember, ki jd barlangra lelt,
S az a mdsik, aki kovel kdre rajzolt
Lobogd tiiz mellett a barlang faldra.
Es most mik is vagyunk ebben az oszi kertben?
Teli oszi feny ben sote't oszi drnyak.
Taldn siit meg kicsit az oktoberi nap.
Hoi is leledzunk mi? Atalakuldban.
Korszakvdltds elott. Jdn az e'szaki sze'l.
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NYARI

SZEL

Nydri szel a szepek szepe fut a kerten dt
Almaimon dt is eszaknyugati nydri szel
Csattognak az ablakkeretek a sinek a gyorsVonat is kattog a kerteken dt dlmomban a szelben
Lliivds a nap de ragyog kiildnds hogy szeles a
nyomtdv
Nagy kerekek zakatolnak a szel viszi tdn
vonatunkat
Az ringatja lebegteti a mi kiildnkoesinkat
amelyben
Ketten ulunk csak a nagy uton egy kopasz dregur
en meg
Magamat bdmulom a vagon faldban a hosszu
tukdrben
Nini kinott a hajam vagy meg ki se hullt fiatal
vagyok ujra
Es ki az aki a Balatonbdl integet vonatunknak
Zoltdn az 6 is fiatal meg rdm nevet vdllig a vizben
De hiszen dll a vonat regdta meg nem vagyunk
tul a hatdron
Nagy sziirke vdr odafent a Badacsony kdorgondja
helye'n Piroska
Nem Idthatja hogy is mutassam meg neki nines itt
Kordbbi vonattal indult nem lehet egyiitt utaznunk
Mire a hatdron tuljutunk tdn meg is erkezett
valahol mdr
— Baselben dtszdllunk lesz hdrom drank az
induldsig —
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Szol utitdrsam a tuddsdt fitogtatd globetrotter
— Fogunk egy taxit hogy sebtiben bejdrjuk a
vdrost
Megldtod hogy milyen aranyszinu lesz ott megint
a Rajna —
Ugy an mit kepzel a csacska dreg hogy mi
utazgatunk itt
Utazgatunk csak mint affele turistdk erre meg arra
Sebteben megnezegetjUk Baselt a tarka tiszta
vdrost
Es ha Baselben e'ppen ejszaka lesz igen az lesz
Sot mdr itt is van kdruldttiink ejszaka ringat
Szeles nyomtdvon ruganyos kocsiban meg a szel
meg az dlom
Hintdzva robog csak az ejszaka van hova
mdshova vinne
Hoi van egye'b de hahd az a hirtelen messze
derenges
Pdlya — azazhogy inddhdz rdnk vdr kire mdsra
Altatva dll vagy le'tezik me'gis a jd haldl
De ezt mdr ebren kerdezem itt meg
Mindig ragyog az a nap az a kezdeti hiivds
Hoi a vonat mikor indul ke'rdezni mit er
Fut a kerten dt a szepek szepe nydri szel
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SZENTENDREI

Szentendrei elegia
Minden jelben
Zold Idng
Hirtelen nydr
Kerdezed, bardtnem
Pillanat
Mikor a rdzsdk nyilni kezdtek
Rapszddia egy oszi kertben
A rdzsaldngolds
Pdrbeszed ket ismeretlen kozott
Csak ami van
Az iires uton
Nem szdmit
Az ejszaka kertje
Eljdnnek ok
Mdsodik szentendrei elegia
Szeptemberi este a kertben
Oktoberi este a kertben
Meg
Nydri szel
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ELEGIA

1940
1940
1940
1941
1941
1949
1958
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1964
1967
1968
1975
1979
1979
1979
1979
1983

1
3
4
5
7
8
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18
20
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27
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