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RAGYOGÁS 

I. 

ÜNNEPLŐBEN 

 

(hangok) 

 

Bekapnak a nagyszájú határok,  

megemészteni se tudnak rendben, 

elveszek a titkos forgalomban, 

kiokádnak egy tükörre engem. 

 

Egy másik város befogadott, de 

mint a véres föld, testemet kérte, 

így hazamentem, de darabokban, 

rám talált megint a világ vége. 

 

A szomszédom  felkötötte magát, 

kenderkötélről vágta le fia, 

a kérdőjel biztos pontja volt, nem 

sikerült magát lehazudnia. 

 

Falinaptárra írta a nevét, 

mikor a padlásra feltekintett, 

úgy érezte, ha oda vánszorog, 

talál a mennyekhez rézkilincset. 

 

 

(kesztyűmben) 

 

Kesztyűmben hagytam a szárnyalásom, 

tulajdonképpen  önként és bölcsen, 

nem tetszett a megkopott bőrkesztyű, 

sarokba vágtam megtűrt közönnyel. 

 

Próbababákat öltöztetek fel, 

akár az angyalok, rám figyelnek, 

ilyenkor tükör vagyok, még tiszta, 

szemembe márt ecsetet a gyermek. 

 

 



 

(szögmérő) 

 

Anyám napok óta félrebeszél, 

a konyhában csuklik, majd megfullad, 

azt mondja, túl száraz a hideg rizs, 

amihez hatalmas könnyet  hullat. 

 

A másik szobából hallgatom őt, 

ésszerűnek tűnik véleménye, 

aztán eszembe jut, délben már el- 

fogyott a rizs, haragszom az égre. 

 

 

(célszalag) 

 

Vártam, végre súgjon az Isten, 

mint a mögöttem ülő emlék, 

s tudtam, hogy amit titkon súg majd, 

előbb vagy utóbb elfeledném. 

 

Gyerekként jó hívő voltam, 

gerinces, eldobható játék, 

hű magyar még, nagyszülőknek 

karácsony esti szent ajándék. 

 

Vigyen el inkább a rút ördög, 

engem inkább, mint könyvemet, 

nélküle nem tudok magamról, 

akárcsak egy hajtű, elveszek. 

 

Vigyen el inkább az orkán, 

engem inkább, mint tollamat, 

a szivárványba kapaszkodva 

érezzem, az is egy célszalag. 

 

 

(kereső) 

 

Egy idegen temető szélső sírján 

szeretkeztünk, de jóllakottan, 

madárszaros márványtáblán,   

feltámadt rá a szél gyanútlan. 

 

Közös múltunkat dédelgetve 

nem engedtük szállni a mélybe, 

féltékenyen, akár a holtak, 

belenéztünk egymás szemébe. 

 

Vesztésre állt, meg tyúkszememre 



a türelmetlen, vad éjszaka, 

letöröltük a sírról a port, 

kéz a kézben indultunk haza. 

 

 

(pusztulás) 

 

A felejtésért megdolgoztam, 

elmulatom egy sötét éjjel, 

anyám tökfőzelékkel kínál, 

de megettem azt a múlt héten. 

 

Majd magában beszélget velem, 

nem veszi észre tompa jöttöm, 

hangosan kioktat, elküld, me- 

gint elhagytam szürke bőröndöm. 

 

Arany akartam lenni mindig, 

amit boldogan megtalálnak, 

vagy ha nem, ott lenn a földből, hét- 

évente lángot okádhat. 

 

A felejtésért megdolgoztam, 

keltetőgép veszett el bennem, 

hogyha már mindennek vége van, 

most legalább beteljesedjen. 

 

 

(verőfény) 

 

Elvesztem. Olyan lettem most jó anyámnak, 

akár a bő pizsamája, mire nem lel, 

amit a segítségem nélkül nem képes 

magára venni, s perel az égiekkel. 

 

Átvágott torkú madár a csönd fülemben, 

gondolataimat a sapkámban hagytam, 

szárnyamat, mint a moly, megette a vágyam, 

recseg-ropog  a színpaddeszka  alattam. 

 

Szarvasbogarak írnak a lágy homokba, 

végrendeletük kibogozza egy régész, 

vakvezető vadászeb a telihold, nem 

marad utána maholnap semmi kétség. 

 

 

(imádság) 

 

A nyúl fülén verejtékcsepp a csönd, 

elmémben gyülemlik a félelem, 



nem húztál elő varázskalapból, 

hazafelé nem számoltál velem. 

 

Lassú földigiliszták a percek, 

hosszúra nyúló feltámadás volt, 

felejtsd el, hogy te is elfelejthetsz, 

üres és mégis tárva a telihold. 

 

 

(földközel) 

 

Celofánpapírban karácsonyi dísz van, 

egy hófehér angyal, szeme mindent lát, 

nem csomagolta ki senki se azóta, 

szegényke kipróbálná a kis szárnyát. 

 

Lejárhatta lábát valamikor régen, 

apám sírja melletti halmon pihen 

poros celofánja, jövő héten  húsvét, 

talán arra vár, hogy innen elvigyem. 

 

Hozzátartozói jönnek sorban, gyászban, 

látszik, nagyon nagy még az ő keservük, 

fogják az angyalkát, szemétbe hajítják, 

a zörgő celofánpapírral együtt. 

 

 

(ártér) 

 

Az égitesteket elülteti egymás  

mellől Isten választott diákja, a  rend, 

a megfegyelmezett számok libasorban 

követik a szembejövő zord idegent. 

 

Lövészárkok a szemem alatti ráncok, 

belém nőtt a féltés, mint fába a zsineg, 

az ég figyel csak rám, a tükör is megcsal, 

a szomjúság tengere messzire kivet. 

 

Tisztára rossz vagyok, akárcsak a jóság, 

kirándulok örökölt emlékeimben, 

sarokban térdeplő bűnösnek lettem én 

sajgó térde alatt a kukoricaszem. 

 

 

II. 
 

HÁTSÓKERT 
 



Méteres Szűz Mária 

gipszszobor áll az előszobában, 

széttárt karokkal hív, 

kihasználva a 

csöndet. 

Kisgyerek rohan hozzá, 

hogy arcon csókolja, 

mire a szobor 

féltőn átkarolja, 

nehogy falhoz lökje  

a gyermeki hév, 

a lendület. 

 

Apám a szöget veri a falba, 

de a szög elgörbül, 

lemállik a vakolat, 

ötödszörre talán sikerül, 

de már nem a karácsonyi  

közös családi fotót 

akasztja rá, hanem  

a mindent eltakaró  

falinaptárt, 

amit neki hoztam ajándékba. 

 

Jobban esik az igazság 

az embernek  

az öreg, agyonrepedezett  

szülőházban, 

ilyenkor a titkok is 

emlékeztetnek valakire 

vagy valamire, 

a valóság felnő, felcseperedik, 

eléri az asztal magasságát. 

 

Magam vagyok. 

Ha akarom, 

megizzasztom a napot, 

és nem fordítva. 

A szobában a tárgyak 

hozzám beszélnek. 

Bolond lennék 

nem visszaválaszolni. 

 

Esteledik, de valahogy 

sose lesz ebből este, 

mintha a csillagok 

se hinnének a sötétségben, 

akárcsak a lányok, 

akiknek elvette az eszét  

a mama fejkendője, 



amit felpróbálnak, 

mint tükör a múló időt. 

 

A csönd már maga a tökéletesség, 

körbeírható szabadság. 

Kutya vigyáz rá lánchoz kötve, 

óljában meleg takaró. 

 

 

III. 

 

KADENCIA 

 
Anyám, 

mint a nem várt üzenet, 

szaggatottan kezdett  

el beszélni, 

aztán nem értettem 

egyetlen szavát sem. 

Utána letettem aludni. 

Amikor másfél óra múlva 

felébresztettem,  

minden folytatódott elölről, 

ismeretlen szavakat motyogott, 

majd csodák csodájára, 

elkezdett a szentanyához imádkozni, 

természetesen érthetően, 

fegyelmezetten. 

Amikor megkérdeztem tőle, miért imádkozik, 

összefüggéstelenül, 

mégis érthető szavakkal beszélt, 

bár tudtam, nem velem kommunikál. 

Már ez is öröm volt számomra. 

De annak még jobban örültem volna, 

ha lekever egy pofont, 

amitől elindult volna az orrom vére, 

s felébredtem volna egy egész életre, 

ott, ahol a szabadság engem formáz meg 

homokból, egy tengerparton. 

 

 

 
 

 

 


