
K I S S D É N E S 

Örökös táborozáson 

Ez az őszhajú kisfiú itt 
én vagyok zord Batu kán 
harcos örökös táborozáson 
Köves utcákká égett a hajdani 
szélszabad síkság csak a szem 
lát el befelé bujdosó tájra 
Valóság zsugorában de törpe 
a sudár gondolat is! 
Lettem Dzsingisz a gyönge szívű 
s Attila az együgyű lélek 
Tim a lengve bicegő úr is 
Temudzsin tömör tűmének 
s tündérkovácsok táltosa 
másként Tamerlán jaj de nem bárki 
Sosem akárki e létből 

Oroszlánok közt Dávid a suhanc 
Góliátot öklömnyi kővel 
megszelídítő bajnok 
botondi csatabárddal 
törném be minden kapu 
hatalmi s birtoki rácsát! 
Majd Tekumszek Oszkeola 
csóvát vetek én égjen a város 
égjen még valami legalább 
mint én is szüntelen tűzzel 

Mert lettem Enki legendás 
mindig utolsó mohikánként 
legelső Inka 
Nap fia akit áld-öl szülője 
hajkoronámra hányan vadásznak! 

Az álmok visznek az álmok 
betöretlen ősparipdJc 



Nem zárom vasba a lelkemet én 
százezer éves bennem az ember 
ösztönöm ős-tana 
százmilliós! 

Naponta élem ősök halálát 
naponta esnek lábamhoz arcok 
s lépek a porban emberi képre 
Figyelem: tenyeremből 
por pereg lustán társaihoz 
Órám ketyegi lassú kopásom 
hajam hullását nézi a csillag 
s láthatja majd koponyámét 

Elhullott fogaimmal küzd már 
füvek fák gyökér-marakodása 
Verseim puha sziklák 
pattanva töredeznek le róluk 
kirabolt pillanatok 
Kitátott számból csecsemők 
köpködik tejfogukat 
emlők rózsabimbója süt rám 
s vérszag tövise fájdít 

Elhervadt tűz mind a városok 
kővirágbokra s ami megtart még 
nem más: halmazállapot hűvös kegyelme 
s repeszes kézzel tépetem 
múlt idők gránit öltözetét 
Nézésem helye is ősállati lábnyom 
torzán születtem hétfejűen 
Apám a Nap anyám a sár itt 
s ráncokból kalapált abroncsokkal 
kell az űrön át 
magamhoz elkarikáznom 

Örökös görgeteg visz tova engem 
mind felriadtak bennem az ősök 
ezreket tartok én fogva 
s markolnak engemet ők 
Csak a rettegés muzsikája érlel 
hálálnak való emberré végül 
Szívpuha kagyló félelmek 
izzó gyöngyeit termi 
azzal kell mind kit szerettem 
anyámat apámat fölékszerezni 

Csontomba ittam a távolt 
s nem tévedek el soha többé 



anyanyelvem rengetegében 
dobjaim síkjain szilajul 
lódobaj pereg eszeveszetten 
szememből sivatag szele fúj ki 
zúg Kara-Kórum s Takla-Makán 
homok könnyekkel sírok én 
kihez közel volt hajdan az ég 
s vonása minden ami földi 
vergődők mélység s magasság 
szomjat s éhet osztogató viharán 
agyam megmeredt fehér örvények 
feneketlen tükre hát hol 
hol keressem ősi hazám? 
Honnét lendüljek égi acélnak? 
Végtelen zuhanásban magamnak verődve 
árnyékom figuráit betöltöm 
homlokom régen föloldódott égbe 
s testemen járok a földön 

Ű hány gé-nyire van az ég? 
Hányra a föld? Hányra vagyok magamtól? 
Hányra van tőlem a lélek? 
Szakadatlan mérem a város 
a táj vad gyorsulását 
szelíd őszhajú kisfiú itt 
zord Batu kán s Attila ikre 
Dzsingisz a gyönge szívű 
gyermek örökös táborozáson 
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