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Ssédü

Ki vagyok én? miféle állat
lehettem volna? kecske, vagy csiga?
s milyen világ ez? Bele lehet halni
soha se szűnő borzalmaiba.

A. napokat keresem, ugyanakkor
elvetem ezt is, azt is; szédület

l e t

fog el, aztán kijózanodva látom,
hogy körülöttem mennyi a süket,

Cl vak; ez által ők beialazottak,
vagy ilyesfélék. Aldott. az a nap,
mikor valaki önmagára eszmél
és a szíve bele még sem szakad.

Egy régi ",árosban

Az ódon kutakba lenéztem
és fürkésztem a sötétséget,
jártam boltíves, kacskaringós
pincékben, ahol borok értek,

elhagyott termekben megálltam,
néztem az ősöket, a kardot
fogó kezet, a gyönggyel ékes
szép asszonyokat, és az arcok

az: időből kiesve engem
átváltoztattak a halotti

fenségükkel: nagyon nehéz lesz
megint a mába visszakozni,

az ördögí játékot űzni,

bújócskázni magammal, mással,
vigyázni, hogy legyek kemény és
ne tántorítson meg a nászdal,

vigyáznom kell, ügyesnek lennem
további, napi életemben.

Magam utálata és gyássa

Magányosan a tomboló világban,
hol a szeretkezés, a tánc, az ének él 
Hasonló vagyok, mint a nyomorékok,
nem vagyok üdvözült és nem vagyok fehér,

hol hát ezért vigasztalásom,
félőrült vagyok, jól megértem ezt;
ha legalább vérpompájával várna _
a kinhalál, a megszentelt kereszt,

és szemeimet kivájnák a hollók,
akkor talán döbbenten megnyugodnék;
mindenem megvan, ami kell, de most már
legjobb lenne számomra csak a moslék,

a kivetettek étele. Alázat
találjon rám, ha még reám találhat.

.ti borsalom

Hadak »omütak port kavarva,
és meglapultlak házaikban
a jámbor, dolgos emberek;
hallgattak, a padló se nyikkant,
ilyenkor csak a szí.v remeg
a borzalomtól, mely megülte
az asztalt és a székeket.
A kézzel fogható valóság:
nem a lugas és nem a rózsák,
nem ,az érett szőlőgerezd;

n1Índen más formát vált, és éles
késsé változik át a hang;
hadak vonultak, és a házba
angyal is hiába suhant,
senki sem érezte meg édes
jelenlétét, a bűvölet

többé senkire nem hatott már,
nem voltunk mások, csak kövek,
a mozdulatlanságba zárva.
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