
Kinek, minek?
Mintha megvolna az egész teste. Menekül.
A feje, a két mellső lába, a melle.
Farka, fél törzse a macska szájában.

A levelek alá rejtettem Menekül.
A fél gyík, a fél természet, az egész föld-,
az egész ég-magyarázat, az egész csőd. Két karmos láb,
dülledt szem, fej, véres mell:
nem panaszkodik. Kinek, minek?

Gyíkot fog magának
a férfi
A folyó keresi a tengert,
nem éri el a folyó.
Beleszárad a homokba a hullám,
nem éri el a tengert a folyó.
A férfi keresi az asszonyt,
a szájával, a fogával keresi.
Nagy gyíkot fog magának a férfi,
azzal talán megtalálja az asszonyt,
faránál kezdve keresi az asszonyt,
követeli, mint a tengert a folyó.
Nem ér el, csak az asszony sikolyáig,
visszakiált gyíkjával a férfi.

Hej, elsodor a tajték,
húz valahova a tenger,
ráhagyom magam a tajtékra,
lehet, hogy elszivárog a vérem,
semmibe úszik a tajték,
lehet, hogy nem lesz otthonom a földön,
elkerül engem is az asszony.
Lehet, hogy hullám leszek, eső,
nem érem el a sötétséget, a hajnalokat,
nem érem el nyelvemmel az asszonyt.
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Szívem nem dobog elég gyorsan,
megáll egyszerre a szívem,
valahol dobog egy Nagy Szív, talán az
asszony, hangját nem hallhatom,
valahol tanácsot tartanak a világfők,
nekem eltébolyog a dicsőségem.

Genezis
Lehűlő csillag. Mi kellett még?
Szén, nitrogén, folyékony víz,
aminosavak, ibolyántúli
sugárzás, óceánok mélye —
és belecsapott az első szenvedő
sejt a miocén-hárfába!

Szél-ősök lakodalma
A pentaton varázsból
megszületik az ének,
a versek szívveréséből a tánc,
a lábak élvezik a nászi ünnepséget,
forog-forog a szél-ősök lakodalma,
földerül a halál Istár-arca,
génekből-atomokból új parázs.

Sárga tél
December dühe. Az esőben és szélben
egyetlen növény-testvérem
lombja maradt még fenn:
vakít az ablakon át a sárga
eperfa a szobámba.

Ő még verekszik, lobog,
jaj, meddig láthatom ott
a nyári cifra-kedvűt,
meddig engedik a lélekharangozók
fényleni istenekkel együtt.
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