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VÁRATLAN VISSZATÉRÉS

Ez a tompa zúgás a fejben
ez a gazdátlan kitartó dobolás
ez a sírból föUcapaszkodó gyönge srrus
ez a karcsúderekú fuldokló virág
ez a bekeríthetetlen birodalom
ez a főld alá bukó gyönyörű gálya
elhaló és elosukló trombitaszó
ez az elvitorIázó gyerekkori táj
a táj emléke az emlékek megalvadó
üveges és kocsonyás lápvilág:r

A gátat átszakítva szilai rohanás
mozdulatlanul a szélnél sebesebben
a lépcsőházban bukdácsolva
és egyre kimerültebben
a hátraúszó partok között
sodródva visszafelé az időben

elviselhetetlenül fájó opál ragyogás

Egyetlen délwtán kinagyítva
minden részlet külön kiszakitva
a szemcsés pórusok között a vér
riadt lüktetése és csapkodása
a fölgyújtott ház az eperfa ága
soha be nem fejezhető mozdulat sután
félbeszakítva efőrehorgad és
lódulna újra de ismét elakad
minden össze-vissza halomrahányva
szorongás szégyen és a ragyogás ból
végül semmi sem maradt

Csonts.zoba csontfoLYosó csontpalota
ez a csontból épült oszlopsora
csontból kifaragott csontállatok
foszforeszkáló iöldcsóvájú tűz

ez a lüktető bódító fájdalom
ez a távolodó bíbor lobogás
tündöklő homály kristálykehely
ez a mocsoktól bűzlő magány
ez a tébolygó szárnyatlan madár
álmában nyílként suhan

OLY/lN EGYSZERŰ

Olyan egyszerű és mégis hihetetlen,
hogy elvitorlázol és vonulsz
a hallgatag szikuik: között,
suhanva az erdőn át bizakodva,
és köszöntenek a párák, a lomboIc,
a páfrányok lebegve,
a füvek főldre hajolva,
amint a puha homályból
,kiválik karcsú alakod,
és elúszik ringva csöndesen
a lomhán áramló vizen,
s valami belső ragyogás,
rcnditnetetíeti nyugalom
fénykoszorúja homlokodon,
nem is értem hfmnan ered
ez az ünnepélyes furulyaszó,
honnan ez a pel'metező tűz,

~ódító virágilla t, ez a
váratlan ujjongó orom.
mindehhez nékem mi közöm?
és .mégis, tagadhatatlan,
erre vágytam én is, öntudatlan
álmaimban hánykolódva,
hogy csapzott testünkből,

az elkerülhetetlen pusztulásból
valami, és te elindultál bátra,n,
mint aki túlvilági szozat
csalogató hangját követi,
álmodozva és tántorogva,
imbolyogsz tovább figyelve
apró moccanásra, az éjben
főlhangzó tétova zokogásra,
és a halált újabb megfutamodásra
kényszerítik a te elnehezüW lépteid.
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