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A Dunakanyar messiása 

Fogalmam sem volt arról, hogy mi is az az Élet, 
és talán még most is a homályban bukdácsolok. 
Barátaim sokáig csupán a ligetek, a dombok, 
a sziklák, és mohos, rendíthetetlen hegyfokok 
voltak, és magányosan jártam a néma erdőt, 
gondolván, hogy a világ ennél több nem lehet, 
és nem zavart, hogy a sok kamaszos tévhit 
lassacskán sötét, képtelen sírboltjába temet, 
miközben azt képzeltem, hogy valamiféle 
antik, félisteni mítoszba csöppentem bele, 
hogy édes forrásokat és szerelmi mágiákat 
szólaltat meg majd lelkem robajgó éneke 
a fák között, amíg a letörött gallyak 
és álmok jelezték szokatlan utamat, 
és üvöltésemmel messzire űztem 
el minden acsarkodó nagyvadat. 
 
Tettek helyett folyton forrón prédikáltam, 
és harsányan, szertelenül beszéltem róluk, 
lehetetlen nimfáimmal pedig a fennsíkok 
és szántóföldek rusztikus gyönyöreit róttuk, 
és tolmácsoltam az igét egyre, mint Ezékiel, 
hogy mozgás támadjon a sivár homokban, 
és körbenéztem a csúcsról, amíg, hogy 
a Mindenség moraja egyetlen torokban 
összpontosul: úgy tetszett nekem, és, hogy 
a szelek lüktetésében úszó, titkos időpillanat 
a kizárólagos Jog és Tudás, amely 
a tájon földrengésként végigszalad, 
ha a távoli, kék ormok felé azt kiáltom, 
hogy én majd egy új pirkadatot hirdetek, 
és átformálom az emberi szívekben 
örvénylő, megannyi elfojtott ihletet, 
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de a halvány jövőképek és emlékek 
telhetetlen asszonyként megcsaltak, 
a merengő égbolton pedig vészjóslóan 
gyülekezni kezdtek a hollók és varjak, 
miután nyakamat szegtem, és a vérző 
fenyőfák árnyékában azon töprengtem, 
hogy talán az ingatag kőszirteken az igazi, 
szent, és méltó célt mégis csak elfeledtem, 
és a gyér növényzet, amely démonaimtól, 
mint egy bölcs mentor, hűen oltalmazott, 
keblében nem nevelt mást, csupán egy 
sóhajtozó, elhajtott remény-magzatot, 
akinek hangját a gúnyos bércek visszaverték, 
majd azt vágyakozó, gyulladt fülébe vezették, 
ezzel pedig ezt az önjelölt mártírt még jobban 
a tiltott, fájdalmas sors követése felé terelték, 
 
így azóta is bozótos szigeteimen és gubbasztó 
barlangokban rejtőzöm az Igazság karmai elől, 
és az árba süllyesztem ellenkező testemet, bár 
márványtalapzatom tudom: egyszer összedől, 
ha ebben a szűkös kis birodalomban, amelyben 
a teljes, sugárzó kozmosz rezgéseit éreztem hajdan, 
szellemalakom elmosódik végleg egy 
pusztító, sodró, kegyetlen zivatarban. 
2018. június 4. 
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Phaethon panasza 

Körmölgetek, írok, firkálgatok - 
néha sokat, néha pedig rosszat, 
amíg igyekszem keresni mindig 
új eszmét, amely előre mozgat, 
és felvillanyoz, vagy életre kelt, 
bármi is legyen a megváltás ára, 
mert csak, hogy ébredjen végre 
öntudatára és ősi származására 
elmém: ez a vágy ültetett fel 
az izzó, féktelen napszekérre, 
és ezért vettem a félelmetes, isteni 
gyeplőt a felelőtlen, makacs kézbe. 
Most azonban, mint aki egy évezredekig 
húzódó, tompa kómából támadt fel ismét, 
észrevettem az irhámra orvvadászó, 
befogásomra kiképzett utcai sintért, 
 
aki oly sokáig tartott rozsdásodó lakatok 
alatt a feneketlen múlt során már engem. 
Folyton zokogtam, hogy miért nem lehet 
klasszikus, egyszerű honpolgárrá lennem, 
és ha már így alakult, miért nem lehetek 
valamilyen forgószeleket hordozó csoda, 
és miért nem engedelmeskednek nekem 
a lelkemben tomboló szilaj elemek soha, 
mígnem mostanra már, ha sóvár arcomat 
bevilágítja egy különös, és hiú fénysugár, 
majd a nyeregben lehetek, mint egy lányok 
kedvencének kikiáltott nyalka, hősi huszár, 
megértettem: nem Héliosznak, hanem egy 
olcsó, bazári UV-lámpának pislákoló ereje 
ég a szívemben ordítva, rázkódva, és bőgve, 
mint egy szülőanyjában rákot-keltő csemete. 
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Továbbra is szeretném a Semmi és a Minden 
közti kíméletlen, feszes egyensúlyt fenntartani, 
a reményeimből kipattanó, virgonckodó csikókat 
pedig egészen a végkimerülésig büszkén hajtani, 
mégis remegve, súlyosan hullik ki ujjaim 
közül a perzselő hatalom, amióta elárulták, 
hogy nem vezethetem én a harcot, mert 
a régi tüzet belőlem már régen kioltották, 
és ha ígéret is voltam: közel sem végső beteljesülés, 
így legfeljebb egy tűnő hullócsillagként díszíthetem 
az égboltot, és feltétlenül szolgálnom kell 
a kocsitulajdonost, az én valódi mesterem' - 
mégis tudom, könnyebb lenne talán a mélybe bukni, 
és elhamvasztani az alattam elterülő puszta gyönyört, 
ha már úgyis csak ügyetlen Thorként emelgettem 
mindvégig a méltóbbaknak szánt villámló pörölyt… 
2018. augusztus 7. 


