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Körtánc 
 
Ismereteink hatványozottan,  
mint felcsinált mámoros galaxisok 
telítik végtelen  világunk, 
véleményeink agyatlan asszonyok  
laza locsogása a virtuális kiskapuban, 
a gondolat pedig libikókázik szüntelen,  
szájtépők őrölnek  üres szavakat 
az úgy gondolom kőbölcsőjében. 
 
A tojás sorsa több tojást elleni, 
az ember dolga utódot nemzeni: 
költészet az egész, távoli tűhegyen 
nevenincs dolgok termékenyülnek  
véletlenül és szüntelen forogva 
világot forral, mozgat és rendez 
 

a titok, amit kevés kíváncsiságunk 
megfejteni képtelen, milliók 
fossák a szót: lényegük lényegtelen. 
Itt állunk és álltunk mindenütt, 
hasunkra süt még a remény, 
de kinek perce számolva van, 
hiába keresi, kaparja nyughelyét. 
             
Nincs nyugodalmunk az értelemben, 
bár minden fénynek nyugta van, 
s felvillan ösvényen, sugárúton, 
magasságos egünk, ki tuja merre van. 
 
Tétovázik minden hajnal,  
a bizonyosság kínoz és merevít, 
hitek lobognak ósdi  kőfazékban 
s csak annyi belőle tied,  
mit tudásod onnan kimerít. 
 
Ismereteid kemény heverőjén 
fogd rövidre bűvölő szavad. 
Véleményed aprítsd ízes falatokra, 
fogatlan emberiség majszolja csak: 
legyen bár puha, mennyei malaszt.     
 
 
Látó 
 
Levélnyelvét nyújtogatja az orgona. 
Látod, rajtam nem fogott a fagy foga. 
Ezer rügyből leveles lesz a liget. 
Holnap püspöklila áhítattal integet. 
Látod, így érhetsz illatos új tavaszt. 
Feledj minden agyadba nyilalló panaszt. 
Látod, már látod alagutad fényét, 
emlékezésed hungaroringje végét, 
s a kockás zászlót, mely öröklétet fakaszt. 
 
 
 
 

Vágy és szenvedés   
                             
                   Nincs vágy, nincs szenvedés – Buddha 
 
minek a szám, ha szép szavam nincsen 
minek a vágy, szeretőm sincsen 
nincsen szava a tiszavirágnak 
nincsen szája a párosodásnak 
keserű-édes a vágy mindnek 
 
Jóslat 
 
Életünk egyetlen, 
- a magzatvízből felbukkanva - 
kiadós lélegzet, 
s miután lemerülünk 
az emlékek tengerébe, 
a beszívott oxigén 
és a kilélegzett széndioxid  
maradéka a hagyatékunk: 
tapasztalatainkból 
magaslik az emberiség  
kínainál milliószor 
terjedelmesebb Nagy Fala, 
melyet a  semmibe 
állítunk a magunkból  
sereglő vad hordák 
szüntelen pusztításai ellen. 
A kietlen végtelenben 
csillagokban tükröződik 
titokzatos múltunk némám. 
A halál neve: csend. 
És akár a levegő, 
fogy a feltámadás. 

 
 

A búsképű sírverse 
 
haikucsokor 
 
Istentől soha 
semmit nem kértem, kaptam 
hideget sokat 
 
kevés meleget 
éppen eleget jóból 
rosszból is bőven 
 
mit kitapostam 
magamból másokból is 
gátlástalanul 
 
családi sírom 
a Házsongárdban minden 
maradék kincsem 
 
viszem magammal 
örömöm nagy kalappal 
legyen tietek 
 
Isten veletek 
kicsoda ellenetek 
szívből kívánom 
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