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VARAzSLO
.fl.rcát az égre fintorítja föl
és lába, mint virágok gyökere,
a mélybc nyúl, a föld alá,
hol elporladt a sotc-sok anyaöl.

Fondorlatával bod01 ifja szépen
a hcrvadó kék, sárga szinekct
és téodes! az élő izeket
a bogamk halotti jelmezében.

Nem értem őt. Fejére húzza lassan
a látomást, az omló szemfedőt

s arcára vonja azt a sok redőt,

mik néma jelként szállnak a magasban.

Az éjszaka megmoccan valahol.
A fény törik, mint hófehér üveg
ezer darabbá. S ő, a rémület
kormányosa, számlálja éliiket:
hajlong, tusázik, vért köp és dalol.

ERDl:I MA NO TÁNCA

Piros varázs meg zöld varázs

meg hús, meg rongy, meg szalmaszál,
erdő közepén tarka váz
figurás, balga táncra áll.

Ez voltam én, ez lettem én,
magános torzó, lázadás,
a szívem TOSSZ és kőkemény,

torkomban ég az elmulás.

Ne féltsetek, ropom tovább
erdő közepén, egymagam
ujjongva és vigasztalan

rúgom magam idébb-odább
groteszk. vigyorgó, vad galopp ban,
s fölragllogok a csillagokban.
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HAJNAL
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A hajnal néhány pillanatra ér fel
a végtelenség tág lehelletével.
Egy illat és egy fény, egy bátOl' színfolt,
mi kezdet óta, végtelenü l így volt.

Vad illatok, hozzátok esdek én ma,
mint zenekarokhoz a süketnéma,
ha néha teste fölfogja a hangot,
mint egyelbődült, óriás tiaranaot,
csak zengjetek, hadd szóljon kürt a földön,
hogy életemet, haj! mivégre töltöm.
Egy illatért, aki a kertbe kószál
és erősebb egy nagyranőtt manónál,
bolondos táncra kél és hirtelen
a multat újra birtokba veszem.

Gyermek vagyok a tóban és a partján,
meg is mosdhatnék, ha nagyon akarnám,
de nem tudom akarni mégse, mégse
megfoghatatlan a mult szövedéke.

Egy pillanatra, mint a vak a képre
úgy emlékszem az illatok rnezére,
úgy emlékszem, hogy jártam ott a földön. , .

És nincs tovább és semmi végtelenség
és túlélni a percei képtelenség.

Segítsetek, ti illatok, ha keltek,
utasai egy ájult végtelennek,
érintsétek szigetemet a körből

várom a percet, kitessék a ködből.

Igy állok minden reggel s várva várok
egy percnyi, vak örökkévalóságot.


