
Vigasz 
Mi e keltés, Uram? Hajnalra — már tört szerepet 
befogadva, gondjaink a napra úgy osztva, ha csak védheted, 
ami vár, fékeink ránk mutatnak, utal, nem vált a gondolat, 
s amíg csak áltatott igény, jelzünk, jó szellem nemcsak kifakad — 
no, milyen hiúság vélheti árát, a keltés, ha kelés, önigazolás, 
mondhatnám derűvel, de nem csak, a tudat szánva told, mi más, 
ami teendő, sejtve már, tudatból öntudat a fok — van kényesebb, 
mindből a járt tudat mégis csak, alkotás, ha jelen — hitet 
a jellem eszközén fölismerve, máig a remény, s megkívánva szeretetet, 
van a szokott nyelven, alkotás, üdv, ha társas lét, ma „ne feledd”, 
s bárki bizalma szemfény, a jó vigasz tudat, enyém, s nem csupán henyén, 
mindünk vigasza kell — jelen, ért formája a szónak, enyém, 
ebből, ha bölcselő mosoly később fakad is, fáradva se kételyünk, 
amit keserűségünkben, szív távolában itt azért csak félthetünk. 
 
 

Fondor világ 
S a fondorságból nem a vélt ígéret, s tüstént rend fölülmúlása lett, 
ott kell a tájat, vemhet szellem érje, ahol kísérteni értünk lehet, 
bármilyen bomlás sejtetné magát, juttat nehéz hámokkal, mi nem kevés, 
mintha űrt kezdve személyen áltatni, s fölül a kény, no, nem az ágyon, 
ahol én élek, már hiába vágyom, szabaddá oly esték tennének, nincs 
az az áhítat, hol eléd, Uram, évek, ahány követhető hajdan élt álom, 
a józanság mívén át, meggyűrhetett, kengyel tovább, ily lemenő Nap, 
önzését kifekve, hisz szép tő egy rím, a tárulást ki hinné, nem én — 
csitul már, csak halogatás, ha teremtés, e helyszín ajtaját belül 
kékre, nekem hemzseg, ha tisztult, s eget, megállnék, most ígérünk 
szavakat e világról, kikre biztathatott, várnak vigaszt régen: 
szülőföld varázsa, ma, ily aggok, félelem, míg megtársítható, 
s vehetnénk fordulót, kedvezőbb gyógyulás kezdeményére, itthon álmot, 
szeretet hol intesse magát, még szükség, hatás, remény, Urunk, ideát. 
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Esti hajó 
Én — élénk s kis tátogató, 
tudva, ma alkonyt él, szel az esti hajó, 
sétáltat jó rokon, helyre épp ültetett, 
a parti csárdába be kézről vihetett. 
Oly szívek voltak s gyakran, város hétvégéink, 
ők a város, a falu mi, nem olyan messze kint. 
Anyánk nem bízott, de örült, ily kedvelt a fiú, 
s jó nevű öccsére, névre ő, épp okkal, s hát hiú. 
Mindazonáltal ott áll a szombati kerék már, 
bent alvás csomagja, néha nézhet, ki kit vár — 
s majd a hajó, bontva fényét, félve szép, toldhatom, 
topakodva kis ünnep tény közt; s hol a rokon, a rokon. 
Mondanánk, ma — már ezzel így, s a történet kerek? 
Bent vagy kint, halk önszólalás: búcsú, szép s kedvtelt, még ahány gyerek. 
 
 

Hívás 
Olykor szép volna otthon, alagút fénye épp 
gördülő hír, vonat — s álmom, nem azért, 
mert: itt most egy érző kényszer, más imám, 
tudat, ne terc, s mondhatnám, az a 
gyönyörén fajuló, gyöngéd tér-varázs, 
ami majd, kérkedem, ma is mint álom csak e háton 
hitt, ne aggo-men — s hol immár kitért 
szava hitelen, képen ülve, sem vallania, 
vannak, abban a messze kertbe kért, vonó hangban, ki még, 
aki így fülel, szorongva hinnéd, én se én, 
hatok — de mint léphetek, s a láttató, itt 
tűzhető fájók sorra, oldalt, se ma nyugtathatok, 
mondom, honunk-honunk határán élő könnyes szem, hiszem 
ma tornyot ébren láték — vártál rég ekképp; hívj, volt nyelvünk — olyan igék.
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