
 

Máté László 
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tánca 
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Tervek 

Terveztem eget, terveztem földet 
Akartam élni, és hittem célt 
Bíztam a majdani kinyíló virágban 
Abban, ki adott, s keveset kért 
 
Figyeltem magamra, vigyáztam másokra 
Jobbra törekedtem mindig talán 
S ha kísért egy jajszó 
– Rágondolni sem jó – 
Áttör a tudat falán 
 
Lapítva figyelek távoli dolgokat 
Változásra már semmi jel nem mutat 
És kiáltva hívom vissza a nemlevőt: 
A féltve őrzött, dédelgetett jövőt 
 
Terveztél hazát, terveztél otthont 
Gyűlöltél félni, tudod miért 
Kéred a tegnapot, mondja meg neked 
Kiért izzadtál, vagy ontottál vért? 

Fivér 

A sírkertben csak pár düledező kődarab. 
Valaha élt, sohasem láttam. 
Születésem előtt meghalt, és nem maradt, 
csak pár mesefoszlány, korai pillanat, 
anyai mesék gyermeki ágyban. 
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A bátyám volt, mielőtt megszülettem. 
Nem tudhatott rólam, és én sem tudtam sokáig, hogy ő 

létezett. 
Itt lehetnénk mind a ketten… 
Miért kaptuk ugyanazt a nevet? 

Hajlék nélkül 

Ott ül egy félszobor az aluljáró partján. 
Csendben van, mint egy ajándék virágcsokor. 
Bár nem olyan szép, amikor belekotor 
a bűzös műanyagkukába. 
A bal lába még nincs amputálva. 
 
Tudja, hogy nem kap semmit, mégis kinyújtja kezét sokszor, 
ez sima reflex ma már. 
 
Melós volt, vagy tanár? 
Ki volt a kedvence? Hofi, Stallone, vagy Latabár? 
Régen elszakadt az összes családi gondtól, 
nincsenek pénzügyei, amiket megfontol 
hétről-hétre. 
Már nem a végrehajtó, hanem legföljebb a mentő jön el érte. 
 
Üldögél valaki a villamos padján. 
Körülötte mindig széles tér támad. 
Néha beszólnak idegenek, mikor kilátszik a fekély a karján: 
„Baszd meg anyádat!” 
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Fáj neki, mert nem így akarta, 
sokat gyalogol a budai hegyekben. 
Megpróbál kaját kukázni a kertek mellett, 
sokat talál, ahol az egyetem 
korrupt hulladékszállítója hagyta. 
 
Félfagyos álmaiban ott ült mosolygó anyja, 
miközben a rendőrorvos és a helyszínelő 
megvizsgálta és jegyzőkönyvezte: 
„Ismeretlen halott nő.” 
 
Aluljárókban szalad sokszor a fürge szél a 

metrószerelvények előtt, 
felülről nézi az életet, a sok nyomorult férfit. És őt. 

Határátlépés 

Szemtelenül nézik a túlpartot, 
de szemükben kegyetlen reménykedés ül. 
Az út túl sokáig tartott. 
Néha a kék ég, néha a víz volt felül. 
 
Megérkezni egy békés földre, több, mint egyszerű remény, 
mert örök sorsuk a bizonytalanság. 
A fedélzeten az összes gyerek elszenderül. 
Felettük a felnőttek jövője lehet kemény, 
 
a régi hazában ezt sokan megmondták. 
Hosszú volt az út, és nehéz volt a búcsú, 
útlevél nélkül, ostobán hányódni a tengeren át. 
Ekkora vízen túl vajon ki lát? 
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A pillangók 

A pillangók nem tudják, hogy merre fognak szállni 
A szél is sodorja őket, és törpe ösztönük 
Én itt és most a Pillangóra várok 
Karjaim kitárom, szemeimen hályog 
Libbenő lágy színek: jövünk, jövünk, jövünk 
 
Az erdő, ahol élek, nem tudja, hogy féreg 
Rágja ezer fája testét 
Öröm, hogy nincs bánat, 
Szenvedés, mert fájhat 
 
A fa is érzi a közelgő estét? 
És ha néma szellő, mező, mi rég meddő 
Pusztaságot jósol 
Két karom kinyújtom 
Kis mécsesem gyújtom… 
De a gyilkos fényben 
Lepkék feketében 
Elégnek egy kóbor 
Meleg, kedves szótól 

Egy durva katona kérdései 

Mikor kell visszavonulnom? 
Amikor fel kéne adnom önmagam harcálláspontjait? 
Mekkora túlerővel kell felvennem a harcot, 
hogy egy bátornak tűnő arcom megmaradjon a 

lövészárkokban itt? 
 


