
vers

Ahova kísértetek,
kísértenek verskísértetek,
megírtak és meg nem írtak rázzák
a kupákat, a serleget, a vázát
egymás ellen, mellett, összevissza,
szerzőjére nem emlékszik vissza
verssor, hacsak egy-egy rím nem,
hogy a neme női avagy hímnem,
szabadvers vagy alkaioszi strófa
támad fel verssírjából egy szóra,
amolyan ad hoc versdemokráciák, 
vers választ címet, múzsát, Tháliát,
egymásnak feszül ellenzék és kormány
mesterkedése a mesteri ormán,

Ó, ITT SINCSEN NYUGALOM, BÉKE
ELÉG AZ ÖNBECSÜLÉSRE,

jambus könyököl, trocheus lábszára
hágna fel egyszerre világszép mázsára,
mint a „RENDES FELTÁMADÁS”-ban,
lángolnak a csontok, amíg számadás van…

 

A Vörös Lótusz-tengeren vörös
lótuszvirágok beszélő bimbója
bársonyos nyelvével szimultán szólna
kezdetről, végről suttogó, örökös

áramlásban, mint ősnyelv igéje
teremthet virágból világot, varázsol
tengert, viruló életet halálból
valami elemi összhangot ígérve.

F E H É R M A D Á R

voltál, sötét láthatáron hieroglif madarak 
röpte,

hófehér célpont, akire lőttek, vadásztak 
zombik,  degenerált  denevérebek,
 janicsárok       tépik 
a Délután utca futórózsáit, 
     a szívet, 
    nyelvet, 
   nemet, 
               lelkiismeretet 
cserélt Jelen utca janicsárjai, 
     a félhold - fél ők,
Trianon-ünneplők,     trikolóros temet ő-
megszállók,        szavazathajhászó 
 parlamenterek, 
feliratmázolók, egyetemfoglalók, 
   gyermeket, 
                      nőket 
                                erő-
                                      szakolók,
akik     felgyújtják     a     templomokat, 
    lefejezik       Párizst, 
jönnek     évszakoktól    független 
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MÉG EGYSZER azt a játékautóbuszt. Azt a 
felpattogzó piros festéket rajta. Azt a kék
gyermekszoknyát. Azt a szobát, azt a fehér ajtót.
Egy délutánt, bármelyik délutánt.

          mocsáron,     jégen,    föld   alatt, 
és             konyhakésre    hányják 
                                      a szenilis Európát,

téged máris papírszeletelővel 
                                           darabolna fel az

IDEOLÓGIÁVÁ JANICSÁROSULT FUTÓKOR,

nem tudja, honnan sejtené, 
                                                 hogy aki erkélyén
énekes ragadozómadarakat tenyésztett ki,
sasokat, sólymokat, héjákat,
                                                    annak dobhártyáját 
dögkeselyűk dala dúlja életfogytiglan…

 

Kinek nincsen portás háza,
elhamvasztja ország láza,
poéta és államtitkár
Parnasszusról ingázik már,
ez az egyetlen poszt, státus
melyben nem lehet hiátus,
csörgő patak, múzsák kerttel,
hol az időtlenség versel,
erre fi gyel moccanatlan
minden, mi a hó alatt van.

– HÁNYSZOR ÍRTAM ÉN UTOLSÓ VERSET –

de tudok-e még verset írni –
színét fonákján, fonákját színével,
hová tűnhettek Gilgames méhei
kosárkáikban a szavak ízével,

ennek a tavasznak helyettem ki örül,
lombkoszorúzott mennyek
alatt latolgatja-e tücskök hangja,
hogy maradjak-e, menjek?

Az utolsó verset a legelső írja 
a lányról, akinek szőke haja 
idő előtt keveredett földdel,

 

feltámadunk az örökzölddel,
ahányszor kihunyna ige,
madárcsontú vázain
felpiroslik a vörös sárkány
az űr sötét vizein.

Városunkat mórok lakták,
mórok, koptok, kurdok, baszkok.
Nyelvünkre is kesztyűt húztak,
és az álarcukra maszkot.

Mi pedig kinn a holnap hullt havon –
köröttünk pipacsok ütik át fejük:
a lentiek 
fi gyelnek minket pipacs-periszkópon

kint szőke láng forog s ragyog,

AL-LEGÓRIÁS KÖLTŐ
            !
leg-léghajóra szállva
karján vademberöltő
foga közt másvirága
nyelvén ruszti bornak
énekei forrnak
jatagánom félholdam
fehér madár én voltam
soha ne szabadkozz

Karácsonykor is szólítgasson zsoltár,
ha önmagadtól messze barangoltál,
mikor a pólyaként kibomló Tejút
elvékonyodva a végére jut
kérdezni csillagon születő percet,
zizzenő hópelyhek mondnak-e verset,
bólint-e ág tehertől viselősen,
vagy nem marad egyetlen ismerős sem,

– Mi lett volna a következő verskönyved címe, ha 
lett volna következő versköteted?

– AHOVA KÍSÉRTETEK
– Ahova kísértetek engem? Vagy ahova kísértetek 

járnak?
– Igen.
– Mi igen? 

(Részlet Orbán János Dénes interjújából)

*Szőcs Géza: hieroglifírással
 ** a dőlt betűs sorok, szavak átvételek Sz. G.-tól

úgy veszti lenge leplét el havatlan
a holt versek szobra felavatatlan…

LÉGY TISZTA ÖNMAGADHOZ




