
formátlan mámorát
formálja útiránnyá
lehunyt ajtókon át
megy túlvilággá

este
szürkül az ég szürkülnek az ágak 
szürke csillagot mosdatnak a felhőkádak
sárga kapukat nyit ránk a telehold
mint egy éjjeli meteorbolt ragyog a mennybolt
az a sárga permet mindent betemet
összébb húzódom benned 
mint égitestben a kráterek
amikor nyakadba istent ültetnek 
szürkülő égövek
eltévedni az örök estében 
ahol a mélységek fölszentelődnek.

ez az ég
százlyukú furulya
ezüstös fényt fúj a holdra
és esténként rácsukódik a tejútra
egy késő őszi fúga
fény elől menekülő csillagkórusa

ez az ég zokogó zápor 
ködöt ácsol felhők rongyos kupoláiból
amin a villámok derengő tündöklése
áthatol ha néhány pocsolya
marad az esőkoppanásból

ez az ég az éjszaka súlya
szemem a sötét tus lehúzza 
és fekete sugarakat terít 
a szeptemberi mennyboltra

máshol fátyol szövődhet az isteni fátyolra
amire rágyullad a nap aranyos szembogara
ez az ég amit elnyel a testek labirintusa
de visszatükröz két lezárt pupilla.
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az éjszaka végén
a lombok mélyén hosszasan elidőz
így ül az ágakon ez a testes vörös hajú ősz
ígér fényt csöndet és beteljesül
minden mélybarna reccsenésben
ez a kimondhatatlan mély szerelem

az éjszaka végén rejtőzik az isten
és az ágakon a levél összerezzen
itt homorú ott domború 
a leheltnél is nehezebben de 
megmozdul a fák haján 
ez a láthatatlan szélkoszorú

ma nem gyullad ki a nap
a hold karimája ezt az élhetetlen 
belső tájat vigyázza

néhány lomb összeroskad 
és szád is üres marad
hiába tölt ki az imádság fájdalma.

Repedező ég
Egyre szárazabb fadarabok lettünk,
s most korhadva csapódunk tuskóink közé,
az ágak engedik el egymást helyettünk.
Csak aki nem szakítja meg, a lélegzet azé.

Ugye téged a legjobban, és senkit azelőtt,
vagy ha mégis, hát nem emlékszem rá,
de ha valaha valakit, legalább ne pont őt,
hisz akkor hogyan válhatnánk az igazivá?

Addig ismételted a fárasztó kérdéseket,
amíg le nem utánoztam a mozdulataidat,
reggelenként és este is hazudnom kellett,
így végül csak a felhők várakozása maradt.

A lélegzet azé, aki érti, a hallgatás mit jelöl,
de ha felesleges szavaid isszák el a vizet
egy tovább nem növekvő gyökérzet elől,
épp azzá változol, akit el kéne felejtened.
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