
Szavaid preparálva, gombostűzve.
Meghalsz még életedben, nulla-egész-hulla,

de a tört sem kizárt. Mindenesetre: vigyázat.
Amit kimondtál, már mindig 

mozdulatlan. Hallgass!

Camille Corot:
Coubroni emlék
múltjuk akár a letört száraz ág
tüzénél melegszik majd a két öreg
a fű közt néhány szégyenlős virág
a távozó nyarat idézi meg

szél tépázta fiatal vézna fák
és önmagukat túlélő vének
őrzik tovatűnt madarak dalát
s cirógatják hasát az égnek

távol álmos torony mutatja magát
emlékezet fátylán áttűnő házak 
lakói szövik álmaik szövetét tovább 
s keres mind célt és örömet magának

a háttérben görnyedt hátú dombok
mögöttük ismeretlen más világ lapul
amit az idő lassan összehordott
most azt nyűvi pusztítja irgalmatlanul

Ha beszélni kezd
tétova matatás a klaviatúrán
ismeretlen ájult szöveg élesztgetése
gondolatokat szavakat szanálok 
nagy nekiszánással kezdek
életem hátra levő részének hagyom legördülni
a sziszifuszi sziklát mit tesz a fény ha fáradt
az ember ha álma elévült nézem a magára
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eszmélő ablakot a nyakát nyújtogató juharfát
a napba néző rigó elolvad mint ékszerész
tégelyében az elárvult arany jegygyűrű E. néni
csoszog lefelé a lépcsőn lépteit elnyeli puha papucsa
sűrű éveit a gaz mely homloka mögött burjánzik
kíváncsi könny kukucskál fakó szeméből 
végére jár a titoknak életének fáradt szavak
ténferegnek a levegőben egy betű mindig
hiányzik a megértéshez ólálkodó árnyék a kövön mindenben 
ott rejtőzik egy másik ki tudja mi tűnik el vele ha
odalesz és beszélni kezd a sötét

Hajnal a
templomban
lángját csóváló gyertya
vigyázza az áhítat komor csöndjét
amit az évszázados padokban 
percegő szú profanizál
évek tekintetek súrlódnak
egymáshoz itt anélkül hogy a
Teremtő közbeavatkozna
súlya van a félhomálynak
a tar homlokokon időző sötétnek
olyan nehezen bír megvirradni
csontját töri a fény míg áthatol
az ólomüveg ablakon
hogy a sekrestyés árnyékát
a földre loccsintsa
és fölkavarja két szeme álmoktól
maszatos akváriumának vizét
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