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Oszi derengés
Kopár, hajatlan úton értem
a sikra. Sárgán, haptákban süv{tő

lombbal égett az erdő. Combakúpok
hasadva rogytak, ki/obbant eztnekkel
hullottak vissza a mogorva földre:
barna iszappötty volt mind az auarban,
nem hencegve burjánz6 sejtköteg.
Lapos cs6kokat tűzött tarka, redves

törzsekre a nap. Láncocskák csörögtek
a patak feló1, moha födte csúcsok
lélegeztek, loptak kortyokat
a vfzbó1. Mint a honvágy, sónehéz,
ragyog6, gyémántgödrös volt a tájék.
Lejjebb narancs zuhatag, mint a kancák
gőzölgő húgysugara. Szomjasan
hajoltam át onmagamon, a semmin.

A fákon fáradt, sárga zúzalék.
Átlyuggatott, beapadt koronákon
birodalmat borotvált az enyészet, 
negyedet röppent, súlyra mérte szárnyát,
csak firtatta a levegőt a fácán.
Ősszel nem élnek, hanem végrehajtják
életüket a tölgyek és a nyfrfák.
Mintha mind meg akarnának uakulni.

Harmatot hullatnak és kört zokognak
maguk köré a bükkök, rozsdahársak.
Múlok, megyek. Tudom, hogy folytat6dom
itt a földben, a sürü gyökereknél.
Mint egy szép halott, pihécske ruhában
bolong egy bogáncs a szélben. Ki/épek,
s tudom: már nem sérthet meg, bárkivel
találkozom kinn a láthatáron.
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Párbeszéd homályban
Azt mondja: nappal nem vagyok nehéz.
Szemét már kora délelőtt lebontják
sárga és fehér szeszek: talán sosem
volt belülró1 eleven. Vörös, kérges
határok 6vják, az a beszögelt csend,
a fegyvereimtől. A némasága
fertőz, szomjan halok e némaságt61,
míg én is leülepszem a homályban.

Azt mondja: éjjel sötét vagyok, és
e sötétséggel együtt zuhanok
át a világon. "Hogy vagy, kisfiam?"
Pofon vágnám. Gyűjteném rettegésem,
mint a katona, aki bevetés
előtt, a nulla órán, csak űrűlni,

ölelni akar. Mintha két fajta
ütne két pecsétet a délutánra

most itt a tükröktó1 hideg szobában.
Mi más történhetne, mi más a sírban?
Szégyellem mondani, hogy más vagyok,
mint egy rakás darált hús. Az ő torkán
pedig, minden rozsdás lélegzet alján,
meg-megakad a megbocsájthatatlan.
Ha mondani nem tudod, akkor ordíts
vagy visítsál. Megint halott vagyok.

Coctail-fattyú vagyok, egy igen és
egy nem langyosan fröccsentett világra.
Hallgat, mint aki haragjában újra
szeretne engem faragni. De én,
kölyök gorilla, én már akkor is
túl dörzsölt voltam ahhoz, hogy fájdalmat
mutassak. Létem az emberi fajt61
kaptam, nem tó1e, hogy benne maradjak.

Azt mondja, azt mondom: nézd, én örökké
erről a végró1 fogok gőzölögni.

Majd csak akkor szerethetsz, hogyha én már
nem leszek. De akkor gyűlölni fogsz.
Ó, ha egyetlenegyszer megtalálnánk,
mondja, az egyszerű szavakat, még
ha a legutolsók is, akkor én
nem temetkeznék beléd, s te belém.
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