
DEZSŐ 

Ők odaát 
Kormos Istvánnak — 
— Jékely Zoltán postájával 

Kilencszázhetvenhétben hazatértem 
talán utoljára az Adriáról 

aki verébben 
utazik vissza nem lép csak letáncol 
legföljebb és ezt mindenekre értem 

Jöttem s egy madaram már nem találtam 
őrző helye nem védte meg helyettem 

s hiába jártam 
utána a parkot hol kivetetten 
leltem s följebb se bukkant föl a Várban 

Még magasabbra egyelőre pászport 
nem visz-küld a domboldalban leültem 

olvasva pár sort 
a halálhírt és igen keserültem 
a szép ősz celziuszaira szállt port 

A veszteségről formálgatva képem 
kis török temetőben jobbra-balra 

dőltek füvében 
és madárarca volt és medvearca 
valami semminek hogy nem is értem 

Hanem hát ez volt a Második Ének 
és az ilyesmi mindig nagy követség 

mit is kiért tett 
magam sem akarhatom hogy feledjék 
s szó nélkül híja volna az Egésznek 

Volt-nincs-egészen átvonul a csorda 
de fém hőmérő tok véd fényt nyilazván 

mi híja volna 
nélkülem is kérdem vár-töve-alján 
egy jó emlékkorttyal hátrahajolva 

Kortársaink a madarak királyok 
kutyák falevelek csillagnyi képe 



a sok lejárt ok 
siettet-e minket maga-körébe 
és posta jár-e ott s mi az irány-kód 

Ám ily csal-képe sem kell ott tudásnak 
s mindegy tavaszosan vagy dérütötten 

dől kapufának 
vagy turbános kőnek épp visszajötten 
vagy el se tűnten kit biztosra várnak 

És az a szó sincs ott hogy Bizonyosság 
mert ami van minden ellenkezőtől 

tisztán lemossák 
s minden bajnokságra futja erőnkből 
nem kell hogy helyettünk mások lefussák 

Kilencszázhetvenhétben ott a Várdomb 
faltövében gondoltam-e ilyet már 

a földi láb-nyom 
híjáért nem vígasz hogy mily teret tár 
nekünk is ki már túl jár bokron-árkon 

Van változat minden „ők odaát"-ra 
vajon a „mi még itt "-re is figyelnek 

hull ama Kártya 
szeszélye is körénk mint bő lebernyeg 
hogy megpihenhessünk egy szemhunyásra 

A jó Tribünön így-úgy fészkelődjünk 
mert a látványosságnak netovábbját 

nem hogy előlünk 
elvonnák de pergetik s úgy kínálják 
mintha ott s itt kettő lenne belőlünk 

Van-e ily tágasság máris a lénynek 
ki itt fordít ír szerkeszt csarnokokba 

megy krumpli végett 
vagy szotyoláért kóbor madarakra 
gondolván kik nekivágtak a télnek 

Nekivágtatok szólíttatva végképp 
a kalandnak mely Nagy Testi Valótlan 

aligha kérnék 
bérletetek már bármi folyosóban 
egy-egy kis szálloda se helyi érték 



De majd ráérünk ilyen nagy szavakkal 
sőt nem is lesz szükség érzem se-egyre 

e madarakkal 
már úgy gondolhatok emléketekre 
hogy nem számít akármi elmarasztal 

Hiányolhat a képzet-késze bármit 
egyedülebb úgysem leszek magamnál 

s ami hiányzik 
ami nekem valóban — tovadajkál 
a Vackor-csillagképig a Kutyáig 

A Verébig és száll a csorda-por száll 
az ige hogy játszik valaki vélünk 

hiába volt már 
jobb dobás ott minden dobást lemérünk 
s összeölelkezünk egy potyagólnál 
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