
Csak magamnak 

Sose rovom fel az égnek 

vak tüzei mért kísérnek 

soha a lefojtott szónak 

nagy időket porlasztónak 

hantot heggyé bűvölőnek 

egy veremben mért időztet. 

Soha nektek búcsúzóknak 

szép lányoknak jó fiúknak 

vállra vetett tarisznyátok, 

szökellőn lehagyott árkot 

még porát is hömpölygetve 

hagyom szállani fejemre. 

Új szélfútta galamb hamvát 

rézalkonyon átbuggyant hát 

megmerülnék benne hogyha 

iszonyatom kisebb volna 

mert bizony bűn gond-aratni 

szép játékom veszni hagyni. 

Nem rovom fel én az égnek 

árnyékai mért kísérnek 

se a szélnek se felhőnek 

gyöngyét szíjjá érlelőnek 

hogy ki voltam az maradjak: 

nem rovom fel csak magamnak 

Látón, elszántan 

Találkozhat-e mezsgyével a mezsgye? 

A lélek őrzi önnön birtokát 

amíg lehet. S ha nem lehet tovább 

hát összekorcol, szétzilál az este, 

az eszelősen eltobzódó rózsák, 

hogy bársonypuha fodron a fodor — 

szépen siratlak, mért panaszkodol — 

magam vagyok a sűrű nyomorúság. 

Mert felcsiholt-lecsiszolt szép szavakkal 

a fondorlat csúnyán kufárkodik. 

Találsz-e még hitedre valakit 

koronául — s ő majd jobbján marasztal? 



összeolvad-e mezsgyével a mezsgye? 

Föloszthatja a lélek birtokát? 

A látók szelídségét legalább 

egy éjszakára hadd kérjem esengve. 

Mert eszelősen tobzódnak a rózsák, 

mert sokmarkú a mérleg s mit se mér, 

jó uram, meg nem állhatsz ennyinél: 

oroszlán-voltod képtelen valóság. 

Amint a férgek nyüzsgéseit mancsod 

kerülgeti: már profán irgalom. 

Cirpelő ellenkóruskák vakon 

vezéreltek, mert egy sárral tapasztott 

a test, a lélek, s el nem zárhatóbb már 

enyém bár, csak úgy, mint a levegő, 

az egyfolytában lélegezhető — 

hát így dőlt össze mindig, minden oltár? 

önmagától — ha végérvényesen, 

önmagától, mert képzelt birtok az. 

Oroszlán-sorsod lelket ha szakaszt: 

Karmaid én elszántan fényezem. 

Á G H I S T V Á N 

Utolsó földi szavak 

(KÉRVE) 

Anyám, ki fiút szültél ne feledd, 

fiadat melledről leválasztja az ország, 

ne kösd magadhoz, szeresd, 

hadd tölthesse be sorsát, 

szárnya nő, hadd legyen szárnyanőtt, 

újabb csillagok hódítója, 

szeresd, mikor az árva föld 

kifordul alóla. 

(MAGYARÁZVA) 

Engem csak megszültek, kibírtak, 

föltápláltak, mert jól szerettek, 

engem csak megbíztak, beírtak, 

kiválasztottak, hogy lehessek, 
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s én megcsinálom, megadom, 
legfensőbb csíkja az egeknek, 
kit a győztes forradalom 
irgalma sem evett meg. 

(FELÁLMODVA) 

Számok, dolgok, számtalan 48-ok, 
nullák, ház-sír-mennyboltok, 
hullák, máz-hír-évrongyok, 
mostra-való sosem-volták, 
másra-való úgysem-voltak, 
király előtt hódoltak. 

(ÁLMODVA) 

Fia fűnek, őse fának, 
fácántolla havas tájnak, 
királynője vén császárnak, 
nem ölének, álmának. 

(MAGYARÁZVA, ÁLMODVA, ELHAGYVA, KÉRVE) 

Nem tudták, mikor megszülettem, 
lesz-e belőlem valaki, 
sohase hittem, madarat 
akartam látni, nem akartam, 
beöltöztettek, ruha lettem, 
a lepkebábból lepke lettem, 
repülök, röpültök körülöttem, 
győzzetek, de el ne mocskolódjon 
édesanyánk szoknyája. 
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