
KÉT SZERETŐRE

Mint alvilági házasok
a forró sodronyon,
hevertek, mint abalfelem,
balom a jobbomon,
s bár oktalan szerelmetek
már annyit sem jelent,
mint illemhely sivár falán
az ábrák és jelek,
a tűrhetetlen megszokás
megannyi változat
és változás között vakon
mégis csak összetart!
Akár a kettészelt kukac
valahogy mégis egy,
szíved szívével esztelen
vesződve hempereg!
Bizony: a büntetés elől

kár is lesz futnotok,
egy óriási csecsemő

állja el utatok,
és hanyatt-homlok menekül
majd torkotokon át,
véres csomóban kiszakad:
megszökik a világ!

,\RANYKORI TÖREDÉK
u. E.-nek

Üröm előzi, hirtelen öröm,
ama szemérmes, szép anarchia!
Nyitott a táj, zavartan is síma,
a szélsikálta torlaszos tetökre.
a tenger kőre, háztetőre látni:
az alkonyati rengeteg ragyog.
Kimondhatatlan jól van, amí van,
minden tetőről .látni a napot.

Az össze-vissza zűrzavar kitárul,
a házakon s a házak tűzfalán,

a világvégi üres kutyaólban
aranykori és ugyanaz a nyár!
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És ugyanaz a parttalan öröm,
dobog, dobog a forró semmiben,
ellök magától, eltaszit szívem
és esztelen szorit, szorít magához.

Mi készül itt e tenger ragyogásból ?
Ha lehúnyom is, süti a szemem,
mi kívül izzott, belül a jrupillán.
itt izzit csak igazán, idebenn!
A világ is csak vele fényesül,
az örömtől, aminek neve sincsen.
Mint vesztőhelyen, olyan vakitó,
és olyan édes. Úgy igazi minden.

KENGYELFUTÓ
Füst Milánnak

Uram, fáradtan lihegek,
lerogynék már a porba
s Te mégis hajszolsz, szivemet
olykor marokra fogva,
parancsolod s futok tovább,
viszem a hírt, hogy élnek
törvényeid, hogy ostobák,
kik, megtagadva téged,
teszik, miként az állatok,
mit testük tenni rendel
és hogy csupán megváratod
őket itéleteddel.

Parancsolod s én hirdetem:
az anyag puszta váz csak
s Te töltöd azt be szüntelen,
ki őrök lobogás vagy,
Tenélküled nincs semmisem
Orőkké csak Te voltál!
Ezért szolgállak: Hű szívem,
tüdőm, míg bírja, szolgál,
s hogy meddig bírja, jól tudod,
hiszen mindenttudó vagy.
Ezért te is csak sarkalod
szegény kengyelfutódat.
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