
Percek vagy évek alatt nőtt
Szerelemről sok mondandóm lehet —

Amit a Természet mond, az nem ő,
Mert a nyelvét nem ismeri már senki,
Amit ő mond, az nem ő, azt te mondod,
Mert a természet nem gondolkodik,
Ahogy az istenek sem gondolkodnak —

Lásd be végre, a te hangod szólt a két
Hatalmas éjszaka közti villanásban.
Ez volt az életed, a rózsákról már hiába.
Csak a tékozló, bátor, önfelejtő szerelemről
Írhatnék, de a szerelem, ha tényleg az,
Nem igényli, s nem is tűri a szót —

Lápkút
Valaki eltűnt. Senkinek sem
tűnt fel, ez volt benne a furcsa.
Láttam a mélybe süllyedt,
embriópózba zsugorodó,
vízzel elegyedő női alakot.
Szóltam. Keresni indultunk, tétován,
barátom bizonytalan talajra lépett.
Elsüllyedt azonnal, a szemem előtt.
Karommal utánanyúltam, könyékig
az iszapba, még megtaláltam a kezét.
Belém kapaszkodott, sosem gondoltam,
hogy egyszer fogóember leszek,
a helyzethez képest könnyen kihúztam.
Pedig nem vagyok erős, sem elég éber
helyzetfelismerő. Arra ébredtem, hogy
valaki az ott lakók közül arról mesél,
a mélybe süllyedt lelkek időnként
sírnak a láp felett, mikor elfogja őket
a nyugtalanító érzés az otthon után,
ami eltűnt ugyan, ahol talán már
feltűnt, hiányzik valaki.
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Mezőség asztala
Felöltöztetni egy asztalt mit jelent,
hogyan is lehet? Ha van elég abroszod,
köztük színes és fehér, áttört és hímzett,
szedett és beleszövött, az még nem elég,
ahogy az sem, hogy méreteikben
egymáshoz passzoljanak, és a rétegek
épp annyit mutassanak a következőből,
mint mondjuk egy felvillantott boka.
Hiszen az abroszrétegek, ha illeszkednek is,
és királynői méltósággal mutatják immár
ég felé tárt lapjukat, a kegyelem helyét,
még mindig üresek, színeik és mintáik,
réseik és rojtjaik, kereszteződő szálaik
csupán átengedik a színhelyet
a kenyeret a szálakra helyezőnek.

Kíváncsi hajnal
Felöltöztetni egy reggelt, mit jelent?
Hány mozdulatból rétegződik újra?
Az álomapparátus, kivonulva,
mit hagy a harctéren, és mit jelent?

Menekülsz megint, vagy, mint aki ment,
de nem tudja, hogy ő is inkább bújna,
és nyelvét rágná, vagy riadót fújna,
lerázod magadról a végtelent.

Álomképed repülve menekül,
magad maradsz az ébredő falakkal,
kint madárhangok, cicád jön, leül,

nem tollcsomót hoz, szeretetjelül,
csak kíváncsiságot. Mit hoz a nappal?
Érdemes várni. Majd csak kiderül.
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