
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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az arcán, forró porszemek a remegő levegőben,  
lavórba merült csorba pohár, savanyú bor az  
asztalon s a pince felénk forduló hideg torka,  
az a súlyos vaskulcs, ahogy fordul a zárban,  
talán az idő, talán csak a szív, ahogy forog a  
testben, akkor dőlt el, mikor a Barkas elhaladt,  
leroskadt az a párduc, de előbb átfutott szemén  
az a sok puha pillanat, én s a lány, azok a halk  
szavak, s hiába vitte tovább a szél, a por, a  
nyers anyag, hiába zártuk az ajtót, s futottunk  
vissza a parti házba, ha abban a tört pupillában  
mindez örökre ott marad — 
 
 

Íróasztalom 
Becsukom a könyvet, kiolvastam,  
újabb után nézek, itt sorakoznak a  
lábam előtt. Hallom a szerzők hangját,  
mintha labirintusából Pasziphaé fia  
kiabálna. Aztán csend lesz. Eloltom  
a lámpát, fénye nem zavarja már az  
éjszakát. Asztalom kopott plexilapja  
alatt elalszanak az ősök, anyám, apám  
s a rég halott barátok arca messze  
tőlem szenderül. A tárt ablakon kicsap  
a kertbe a dohányfüst, helyére a falu  
hideg illata ömlik. Egy kiáltás már  
sóhajként ér ide hozzám, kabóca éneke  
szól, dicsőíti az estét, hangosan olvassa  
a kinti világot, hol halálpatak csordogál,  
mint bent a plexilap alatt. Szemem szokja  
a sötétet, látni kezdi az éjszaka hangjait,  
érinti a némán sodródó lényeket, s arcok,  
csókok, szaggató ölelések verődnek  
vissza a fákról. Csönd és alvók nesze,  
mozdulatlan tárgyak roppanása a házban.  
Most ég el a nyár, egy a sok közül, ismét  
véget ér, csak mert egyszer elkezdődött.  
S én, ha nem fogna vasmarokkal gyerek  
s még mindig a szerelem, fejemet lehajtva  
nyomodba lépnék, éjszaka, s nélkülem  
élne tovább öreg asztalom, hol annyi vers  
és lányfenék is ringott —
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