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beteg kezével is begyűjti:

a jóakarat billentyűi

velesüllyednek, emelkednek,
csontok a csonton mollegeknek
dicsőségét így hirdetik.

Ballada
Fekete gyűrű, deezüst a fénye,
fekete torony, dearanyaz árnya:
ezt fölhúzza remegő, szépkezére,
abban megalszik, életre-halálra.

Fehér virágszál, desötéta szára,
fehér virradat, dehalott a mélye
s a liliomnyi létetáltaljárja
a feltámadás édes szenvedélye.

Gátszakadás
Kossuth Mihálynak

Imádkoztunk nejemmel, szépádvent-ünnepen,
Gyertyát lobbant a reggel- éneke, énekem.
S mert köpcös volta gyertya, elemésztvén magát
Nem enyészett csak magva, falként övezte gát,
Körbekerülve védte a viaszkarima,
Mint tűzmadarat fészke: benn fuldokló ima.
Ve'konyulóderengés mögötta pattogó,
Lenge bokájú lángés jégbuboréknyi tó.
Lestem nagy izgalommal, mint olvadoz a héj,
A hófalat lerontva mikorgyőz szenvedély.
Tudtam, csöndes imánkban egy vulkánrejtve van,
Szabadulása napján kifröccsen parttalan.
Egy reggelen azonban - ó, rend!, ó, asszonyok! 
Láttam, várakozásom immárokafogyott.
Ráförmedek nejemre: "Balga asszonycseléd,
Körül minekmetélted uradnak örömét?
Átégni mért nem hagytad izzó törvényszerint?"
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A nőmindenkor bölcsebb, fáj neki, ám legyint.
Túltettem magam rajta, nem nagy ügy végülis,
Nem vagyok az a fajta s voltak mentségek is,
Hiszen a terítőbó1 majdnemén vasalom
Ki itatóspapírral a viaszt hosszasan,
Meg szebb is így a délceg, slankláng, kétségtelen:
Titkon égni idétlen, robbanni förtelem!
A bensőmet gyötörte azértez az eset,
Motoszkált, mint a tüske: "Barbár asszonyi tett!"
A felejtés nagyúr ám, Mikulás ünnepén
Nyakamon fantomot már dehogy cipeltem én,
A kisgyerek-bakancsok mellett azonban ím
Az ablakban találom ormótlan lábbelim,
Szalagon lógma rajta a oiaszmaradék,
Gyúrva torz szív-alakba - s nem szakad rám az ég!

Kavargás
Skrován Boglárkának

A kiülősben két barát,
Kavargat rubintos teát,
A teán arc kavarodik,
Egyik,másikvagyharmadik,
A tükörkép így szétszalad,
Majd összeáll, és maszkokat
Váltogatva a kezdetig
Visszapörög: gyermek ez itt,
S átváltozik a két barát,
Gyermekarcot kavar, teát,
Szájukon is felkavarog
A múlt, a múli, a múlt az ott,
Megnyert,elvesztetthócsaták,
Fű íze, lányfül, tornazsák,
Indiánok és nyomozók,
Mindez teában kavarog,
Meg ott lobog a mécsben épp,
Mely issza tűzforró levét,
És márkigyúl a lámpasor,
Minthogyha eddig valahol
Tárolta volna a világ
A napfényt,mit most kiokád,
Denem foszlik szét a burok,
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