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Az. idei, XIV. Salvatore
Quasimodo Költöverseny
első díjat nyert verse.

Hajnali beszéd
Ma éppen szépek voltak a tárgyak, a helyükön.
Pipdm, gépem, népem jaj de jó volt.
Magában élt, egyik se hódolt.
Senkinek se nyl1t újonnan ó bolt.
Neve nélkül létezett minden,
a mindenen vagy csak az Öperencián innen,
egyedül.

Nem csend volt ma, de némaság.
Úgy adta minden az igazát,
ahogy tejét a tehén, a lavina,
ahogy a hegyró1 dől, dúl a fő hiba.
Mindenkinek nem többje volt, csak annyija,
amennyit érdemelt,
senki nem nyert, ha lett volna, pert.

S nem tudtam, mindez mit jelent.
Túl boldog voltam ahhoz, hogy értsem,
mitől önmaga bármi - és én miért nem.
Igen, az üdvözült világ kizárt,
amint igám alól szabadult,
a nézhetóségből, amellyel annyi kárt
tettem benne, magamévá téve,
hogy csöktettem felére,
elvittem szinte a javát -
csak azt tudnám, hova legalább,
hova kívüle.

De látszott minden, mutatta magát.
Egy csészefül, egy egész világ
szememnek kínálkozott újra meg újra.
Ma minden dolog éppen szűzkurva.

Szánnom kellene a dolgokat vagy diadalmukat
ünnepelnem, nem tudom.
Egymás mellett állunk, egy uton.
Csak rajtuk a fény motoz,
teherként gyönyörű vállukon.

Ez ma volt, egy óra múlva más világ jön el,
kecsegtet a jobbik semmivel.
De addig, addig, amíg felhajnallik
másnak akár, csak a percig, ami szabadít,
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Részlet egy verses
regényböl.

mekkora a járás, milyen az út,
és ki nyit kaput?
Szívem felől hinnék valakiben,
szívesen hinném, hogy hiszem,
s mondanám, igen-igen-igen,
te légy. De csak én vagyok.
Ha láttatok egy bejáratot
Isten festett fejébe, szóljatok.
Nem itt állanánk,
hanem odaát,
túl a Teremtő homlokán,
a nagy színpadon, odabent,
a szó bármit is jelent.

Le mertetek szállni a holdra,
de magatokba csak alig.
Tudatlanul tudtok valamit?
Talán az ember mit se lát
saját mélyében csak önmagát?
S így nincs kiút? Önmagához vissza legalább.
Ezért ünneplem én hajnalban bátor butaságotokat,
földi voltotokat, embertársaim,
hogy itt vagytok a csésze füle1Jen is, a remény fogható képeiként.
Tudom már, megtart a tudatlanság, a képzeletnélküliség,
tárgyakhoz köt, mint ma hajnalban a látás
engem is, amikor már nem vagyok ne1kületek.
Vigadjatok, feleim.

Xántus

A bölény szeme

Szomorú értelem csillant mega halott állat
Szemében pedig néhány pillanattal ezelőtt

Még sötét és vad állati erőt sugárzott talán

Csak a kora délutáni napfény játszik így
Pupilláján a por lassan visszaül mindenre
S ez a csöppnyi értelem is kihuny akár a
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