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zsol lángot, keskenyre beszívott szájjal izzítja a parazsat, és végül
mélyről jövő lendülettel fújja közénk az első szippantás füstjét.
Biccent, s hüvelyujjával alig érintve kalapja szélét, jelzi, induljunk,
Isten hírével. Engedelmesen újból alánk moccan az út, senki sem
tart arra, amerre megyünk, és senki sincs ott, ahova érkezünk.

Az útiránynak háttal ülve sokáig követtem, ahogy elmarad.
Évekre rá mégis utolért. Korahajnal volt, amikor kopogtatott.

Téli barokk
Cizellált őserő hívón a vers,
hajléktalan igéknek gyönge szállás,
túlélni túl finom a rombolást,
csak fényeket kap tó1e, egeket nyit
csak annak, aki erőtlen a földhöz,
sötét tükörben áldozati ének,
lágy meanderek keretezte szépség,
megtestesülni benne csak a szellem,
de anyagtalan az is, tud csupán,
észnek idegen sorstól túl üres,
hogy óvjon, s mint az alvilági éden,
túlzón boldogft, mikor beavat,
elbírhatatlan beteljesedések
és túlcsordulás helye, vak üveg
a vers, cizellált őserő, igézet,
a lehetetlen nyelv igéit mondja,
alkony bélelte szívnek tünde méreg,
a romlás környékezte képzelet
számára pusztulás ígérete,
tudó derű, fegyelmezett pokol,
túlélni túl finom a rombolást,
de túl örök, hogy maradókat óvjon,
kímélve ó'ket, mint a jeleket
a jelenté~tó1, az értett világtól.
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Barbár
Medve-fiú, Jézus király,
lelkek ura égen, földön,
árnyékos világba jöttél,
áldott állapotról szóltál,
szél sodorta mennybó1 buktál
alá vizek, szögek közé,
utad végzet egyengette,
sorsod törvény igazgatta,
voltál végzet, törvény voltál,
varázsének szól ma rólad,
áldozati ima foglal
szavak közé, el ne szökhess,
barbár ikon, holtak arca,
világít és elsötétül,
állunk egek tükre nélkül,
kétfelé húz két reménység,
holtak arca lágy viaszból,
Medve-fiú kemény vasból,
szikár bálvány, Jézus király,
járd be újra kertjeinket,
titkos vendég, házainkat,
égi sámán, alászálló,
véres ünnep késő hőse,

ágon-bagon súllyalfekvő,
é$-haz~ba visszatérő,

Allat-Oreg, Atya-Isten
visszavárta földi démon,
jeleinkhez fönti mérték,
maszkat arcunk rólad mintáz,
barbár ikon lesz az arcunk,
ráolvasás népe, lassú
élet titkát mélyen hordó
nyelvek népe, rémült horda,
pontatlan homályban éltünk,
túlvilágra nyl16 idő,

üdvösségre hívó sötét
kapujában élünk folyton,
sebes szánkon tested vére,
egek, földek helytartója,
tarts meg, ég és föld között is.
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