
Lészen a vak magzat bunda, 
a Majd-ból a lelet ilyen, 
vasbába-mű, de milyen 
selymes, ez mesteri munka. 

De a hidegre hűlt belet, 
jázmin-orroknak bűzletet, 
mi viseljük mint bűnjelet, 
mind idevarrva nyakunkba. 

C S O R B A G Y Ö Z Ö 

Meddő hetek 

Hetek óta oly mélyen idegen, 
hogy valaha 
verset is írtam. Forgatom, rendezgetem, 
gyanakodva böngészem egy-egy füzetem. 
A régi pályákra, utakra, a 
mindennél mindig csábítóbb terekre 
alig kívánkozom. — Talán örökre? 
Érkeznek dolgok, komolyabbak, 
hatalmasabbak, hangosabbak, 
szégyellem a kicsiny 
bíbelődést a papír mezein, 

holott a Föld naponta fordul, 
csillag zuhog le égi boltrul, 
milliárd élet, milliárd 
halál ví csattogó csatát, 
holott egy csöpp bogár 
csodább csodát 
kínál a versek garmadainál. 

Tiszta szemmel 

A tiszta szem a szem dolgát helyesen látja el. 
A tiszta szem helyesen közvetít: keskenynek mutatja 
például a keskeny árkot, tehát ugrásra bátorít, 
szélesnek a széleset, tehát meggondolásra késztet. 
Helyesen közvetít, s az ember helyesen jár, kél, szól, ítél, 
tud egyre többet helyesen. 



A tiszta szem, mégis szegény szegénység. 
Nekem olyan szem kell, mi hamisít is, 
úgy hamisít, ahogy gazdája szereti, 
gazdája érdeke szerint, esetleg tudta nélkül, 
és megszüli az angyalok seregét vami csak csapatát, 
az igazi angyalokét, még hogyha szárnyakkal nem is, 
de a szépség minden kincsével, a nem-hírható 
szépség egészével meg részleteivel, 
és megszüli az ördögök seregét vagy csak csapatát, 
a semmi-sem-olyan-mint-lennie-kellene 
iszonyú figuráit, 
keskeny és széles árkok által egyaránt lábam töreti, 
megszégyenít hétszer, sőt hetvenhétszer is. 

(Dicsértessék, áldassék hetvenhétszer is.) 

Jaj, hogy egy embert embernek látok megint! 

Sappho-töredék 

. . . . kellek. Tüzesen ragyognak 
éhes, áhító szemek, érzem, éhes 
hím-dühük hogy dönt le 

. . . . a földre. 

Kellek én, érzem, fene ingerükre 
békehintőnek, nem először érzem, 
láttam ős lángjuk lelohadni vérem 

lángjai mellett. 

Kellek én, érzem, hanem ők is éppúgy 
kellenek nékem. Mire jó a mímes 
maszka-játék? Jó a parázs-szításra, 

ámde utána 

jobb lelöknünk mind a ruhát magunkról, 
bőrt a bőr mellé szorosan szorítnunk, 
kötni fent és lent 

testet a testhez. 
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