
Kiűzetés 
U.I. 

Mint aki tóba néz,  
és nem látja arcát, 
a víztükör egy lilom- 
hajót sodor felé. 
A hajóban ülsz,  
vagy a hajó vagy magad, 
és úgy ragyogsz, 
mint a mennyek 
kapuja, ha kisgyerek 
néz az ég felé. 

Áttetsző bőröd 
napfénnyel rajzolt táj. 
Az erek, mint fürge patakok, 
szelik át a völgyet és lankát. 
Alábuknak majd magasba 
szöknek, sodorják 
magukkal a szív ritmusát. 

Nézlek csak, távol vagy tőlem, 
mégis minden sejtemben 
arcod, érintésed. 
Nézlek csak, ahogy Ádámot  
képzelem, látni először Évát. 
Az első férfi a teremtésben 
lettem melletted, körénk 
épült Isten álma,  
hogy aztán kiűzessünk, 
az Írás igéi szerint. 
 
 

aratás 
utoljára aranylanak 
a búzamezők 
maggal telt kalász 
terhe emeli és húzza 
minden mint az idegpályák  
finom remegésben 
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arcod látom 
a szőke hullámzásban 
peregnek a napok 
túlérett búzaszemek 
„és sírva tallóz” 
aki a tegnap viharát 
dagasztja újra 

nincs más 
némulni fog a zaj  
záródó ajtó nyikorog 
kilincsnyelv kattan 
a másik oldalon te 
az egyiken én 
nem látlak már 
lépted hallom csak 
akaratom sincs rá 
halványul a fény 
és alábbhagy mint 
idővel minden vágyból 
elhulló szenvedély 
 
 
 

Cirkusz 
Talán az idő, talán csak a szív, meg az a  
poros párduc a paksi szőlőpincék előtti  
dűlőúton, egy torkán leláncolt párduc a  
platón, hörögve a fulladás görcseitől, 
kancsítva a gének mélyére visszafojtott 
őserdők emlékképeitől, az ócska Barkas  
kerekei, ahogy felverik az átkozott felszín  
homokját, a rekedt hang a ki-kihagyó  
hangszórón, a férfié, aki üvöltve cirkuszba  
csalogat a dűlőn s a néma pinceajtók előtt  
sorolja az állatokat, kígyót, kecskét, tevét,  
szamarat, azokat a szerencsétlen állatokat  
a kiégett ég alatt, a nyár maradékán tengődő  
lényeket, én meg abban az öreg pincében,  
az örökkévalóság bunkerében, egy copfos  
lánnyal, aki szemembe nézve halkan mondja,  
ha még egyszer ide jössz, meg kell kérned a  
kezem, így mondta, ilyen lemerült szavakkal,  
keserű opálos szavakkal, a betűző nap sávjai  
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