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Improvizáció
egy falusi templomban

Szembejöttek elcsendült diákmisék
vad borzongásai. Orgonasípokon
fölröppenő korál pelémhasított
mint férnfényű ekevas. Forgatta, nap-

fényre dobta
gyökérfaló, lágytestű szörnyeim, a búnt,
mit mélyre elástam, lehazudtam,
elhessent diákidők kigyózó vakrémületét.

Akkor a lánykák fehérben, angyali
fuvolák hangján énekeltek,
ma sötét fejkendős, reszketó anyókák
cifrázzák-fújják versüket
s a kántor szálkás, borokba-fürdetett
tenorja oszlopot ráz, perget vakolatot.
Hova lettetek szárn1jatlan angyalok,
tükrös, patakszemű fehérek?
Az utakat temetők hava lepte:
az a raj eltűnt, mint őszben a lepke.

Mai pásztorok Attikában

Ez a vidék e!űzné pásztorát
perzselt sík, iszapja-hányt folyómeder
kék vize buggyan itt-ott
kopasz kőszálai eget-bezúzó szitkok;
katlanaiban forr, tajtékzzk a düh.
Az erretévedt ölyv visít
a sasok szárnya döghús-szelet kavar
miben reménykedel még, hegylakó?
Kőbarázdák őrlő állkapcsai közt
zúzódol vasaddal, csontos ökleiddel
.s a felszín ellenáll, térdre roskaszt
tengődsz kecskéd tején, az is sovány
mint földanyád apadt csecse.
Barmod, pár juhod, napvert, magányos
olajfa hűvösén SZOl·ong.
Hol vannak nimfáid s a faun-sípok,
bővérű isteneid, kik titkos
kalandra leszöktek párá.~ hegyeidből?

Szomjas, szelíd pásztordalod talán
barlang-falak 7:erik fel néhanap
esetten tébolyogsz, átkozva sorsodat.
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Kelemen szomszéd kezei

Reggel a meggyfa embermódon köszön,
őt látom ott, atyafimat, amint
sapkáját emeli:

"Szép jóreggelt, uram."
Ö az. Kelemen. Bár tudom, hogy nem él
a sűrű gondban hajolt - valaha

matróz, sudár -
ölében kalapácsa, dugdosott sarokvasak,
a vénséges Jaháznak késlelné pusztulását,
pár szögért hazaballag (mivel könnyen

felejt)
ó az bizony, a borostás-képű Kelemen.
Nem ismer nyugvást, holott szivacsos

csontja
a föld alatt vitáz nyüzsgő, falánk

nyiivekkel
de mégis újrakezd esó-szomjú füvekkel
s a vadzabbal, mi hírH, hogy a hűség

kiolthatatlan világgal egyneműség.

Kit sirattok? Kiért a Zsoltár, könnyözön?
A meggyfát ó nevelte és ime, máig él!
Tavasz felé kidugja tűznyelveit a

meggyág:
az öreg Kelemen sapkájával köszön.

Kétféle aS8zony

Elmerülve fest
a tér kocsiforgatagában
egy asszony.
Űmaga. nincs jelen,
szemrés, pupilla szííkül-tágul
ahogy a tárgyak vonzzák, aszerint.
A -qépkocsik: kanyarodnak, rádudálnak
de ó, a festő

veszélyre vak, vészjelre siket.

A másik gyárba siet,
megáll, a társát piLlantja, védtelen,
egy világszegletet ragadna meg
és vászna négyszögébe zárná.
a nem várt piLlanat földre-terítheti.
Az idegen máris jelez,
fiatal karját lengeti:
"Csak teste van jelen, vigyázzatok!"


