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OSZI FA

tegnap csak pár levele
ma rozsdáT már fele

holnap kit'ŰZheted minden áara
honfoalalásod jelét ősz

tiéd a viláD

de szivem nem adom

OSZI EGYENLEG

az éaen felhő két fázó barika
az úton tócsa tócsába néz a fa

mindketten dideraőn indul·nak haza
a tócsa teli és lombtalan a fa

OSZI N2z2s

mily menny küszöbéről

zuhantam alá
lehull. ami érett

bennem vál dallá

s mihi eaekbe váayom
vissza e földről

óh jaj. aki lent van
tud-e a föntről?

micsoda káprázat
játszik itt velem?

másnak haja őszül

nekem a szemem

APÁM

Most meoidézem. Deres
Homlokát súrolják látamásaim

All . . . áll az Időben időtlen

Darab éoaet rOfJfJllnt vállain

GALAMBOK

egyik olajáoat hozott
másik szivacsot ecettel

FELOLDOZHATATLAN

eoyetlen
feloldozhatatlan

eau kéz feléd n1lÚlt
s te visszahúztad a kezed

FEKETE FÁK

fekete fák ében éjben
holdfehéren félia ébren
foroolódnak fényes szélben
nézik maauk a holdfénuben

DAMASZKUSZ FELE

Eletem damaszkusz-útján alkonuul
Villámod százszor vadul porba Sújt
S bár egész valóm hideg porba hull
Ki felkel újra nem Pál csak Saul

LOMHA SZÁRNNYAL

lomha szállnnyal repül lehull
már ideér az est
aÖTbe vonást húz a számra
a hóra eallenest
homlokomon csiZlaa s csend ül
óh de ez csak látszat
ö sem tudja leemelni
töviskoronámat

SZEPTEMBEJiU ÁMULÁS

Néma üveabe iaauott a táj
Halk krétarajz a fák vonulása
Micsoda reaae; az éa a kék a fák
Oveaen-túli szirmok
Oveatestú világ üvegcsodája

Csillaa viráa lomb énekek a szél
A. szélbe hajló füvek
Ovea üveg üveg

Lélegzetvisszafojtva állok lsten is
Minden mi van üvegbe öltözött
Mia időtlen száll az ének
Oveaen-túli ibolyáninneni

űoeaek mögött ...

HAMARKODÖN AZ EST

hamarkodón az est lekaszálja
a viláaosság !ü1,eit
csak bennem viláait méa
szemetek elhozott kékje
akár hold!ényben a katángok

zajt csavnak a levelek
mint avitt pénzek ha esnek
csodálkozom hogy nem húznak
a levegőben nyomjelző csíkot

s nem lesz véres 1JQCsol1/a
az éj tenyerén hol összeg1/úlnek
tócsába állnak

mindenki tudja
halálba hullnak
s nem mond senki értük
eguetlen Miatuánkot .•.



Nf!:LKVLED

na állj meg
hazaértél
tedd le álarcaid otthoni álarcaid mellé
szanaszét hevernek gohlóstollaid
papírszeletek s egJlÉ!b kacataid közt

igazi arcod röpül feléd a tűkörből

látszanak sebhelueid
s a tüzeskorona nyomai homlokodon
tekintetek éle feléd suhanó kések:

igen
hazaértél vondd ki csak szépen magad a forgalomból
ne aggódj nem hiánuzol
nélküled is elmúlik e fülledt délután
megered az eső s mossa a föl,d fáradt
, barna csontjait
nélküled is fölsöprik az utcát
nélküled is temeau a nap
a kézbesitő kézbesít parókát nuír az olló
az első sárguló levél feHel lefele

átússza az útmélut
a próféták nélkitled is elmondják aszöveget
akár a szurokfe;ú tücskök papír-koronásan

elzengik látomásaikat
a világtörténelem nélküled is megtörténik

hát szépen csak tedd le álarcodat
ideje is már
hisz ol'uan alatta arcod
mint egu riaóktól összeröpködött

alulexponált csoportkép

LASSAN

lassan minden a heluére kerül
megérnek és megsúltlosodnak a dolgok
lassan minden elindul
hazafelé
indul; te is haza
mielőtt zúzmara hull kilincseidre
mielőtt küszöbödre tamma a csend

a báliciJ)Óket kihordták a rétre
s betemették a halottakat

elibéd jönnek a halhatatlanok
hagyd itt betonhárfákkal kÖTÜldúcolt falud
veTseiddel telefirkált sok falat
városok nyakláncát heQtlek rózsafüzérét
holttenaeri tekercseid learatlan kévéidet
megszedetlen gerezdjeidet kutaid fénylő homáltlá
mindent amit elértél s amit
nem tudtál elérni soha
elsőfú báránuaid
férfi áldozatod

tedd le s temető /üvére neved
fejeit alá csillaaot
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