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Keserves napjaink
este lóra ülnek
s a szálló felhőkkel

el- s összevegyülnek.

Patkócsattogásuk
már a csillagok közt
szól, mire meghallnád
mélyebb ágyneműd közt.

Ú gy rémlik, hogy percen
egyet az ágy s kiég
az elalvó házban
minden biztosíték.

Hej Ráró, hej Tóbiás,
hej te el nem múló
fekete' kanca te,
hej te kiújuló,

hasad ragyogtató
négylábú Sötétség,
ízenként ragadsz el
felgyúlő öregség!

* • •
Az egyik nap kezében
fáklyát lobogtatott
s fényévellóhátról
túzjeleket lopott

a nyugalmas égre,
hol soká vágtatott,
majd fényével vissza
vánkosomig csapott

hogy majd megvakultam ...
El nem felejthetlek
ágyékomból kelő

villogó s meredek

szép csecsemófényű

kénkőszagú Elem,
huszonnégy fajsúllyal
ölelő szerelem!

* * *
Még száguld odafenn
a tavalyi sereg,
már száguld idelenn
a tartalék sereg.

Agyamon keresztül
veszik mind útjukat,
zsíromból, velőmből

szövik alakjukat.

A rohanó idő

testemtől kap testet,
mint méh a virágtól
édes eleséget.

Fenn az éji felhőn

gyarapodik a had,
mitől hízik, belőlem

való minden falat.

Hej Ráró, hej szentem,
soha nem őszülő

éjfekete kanca,
hej te újraszülő

istállóból kivert
nagyétvágyú szépség,
meddig élsz belőlünk,

tdthasú üresség?

* * *
Egyik napom sántán
vitted el ágyamból,
járni sem tudott még
bennrekedt lábával.

A másik kartalan
nyakigláb nyomorék,
mint egy V betű,

mint egy ködbe vert ék

áll az ágyam fölött
sóvár, zengő testtel
törzséből ki nem nyúlt
meddő öleléssel.

Szájuk tátogatják
mert nincs hangjuk szólni.
riadtan dalainak,
nincs fülük hallani.

Ennek meg szeme nincs
s amit nem lát, belül,
a sűrű sötétség
lágyarcbőrére ül.

Fejük mint a féreg,
még meg sem születtek,
s mert leszállt az este,
mégis lóra ülnek,

kifutnak belőlem

egyre hosszabb sorban
s már a csillagok közt
vágtatnak a porban.

* * *
Am van köztük, ki mÍflt
kislány szoknyájából,
huncutul kilépett
a mulandóságból.

Mosolygó- csöpp testét
már emlék sem fedi,
kis fehér keblét
a hold felé emeli.
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