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Fél holt idény ben
— De ák Lász ló nak —

ökör nyál zász ló ja len gett. be te get je lent ve 
pör gött alá a her nyók csip kéz te lomb —
hul lott, s nem épp a fér ge se: mi az más
fél ho mály ból, pe nész vi rá gos fa lak mö gé;
érett, mint pin cé ben dér csíp te kör te,
a so ka dik kez dõ rú gás.

ka pu fát, féltéglát ma dár se lát ta
edzõ tá bor ban pró ba lö vés for gá csolt,
sa lak ba ve se kõ por lasz tó söp rö ge tõ
dön gölt a part vo na lon, cse re pa dos, 
ko ra vén szél sõt és cso da csa tárt,

s a rán cok ra ala po zót, fél holt idény ben,
ci rill be tûs ci põ kré mes do boz ból, 
csont szá raz zu hany ró zsák alatt:
— holnemvolt el sõ se gély cso mag ba
zár va a pók lá bak há lóz ta bõrt —
se Jú dás, se Justicia; se lomb hul la tó
fa ág ra akasz tott an gyal, se más.

• • • 

vég ered mény? in kább csak rész.
to va tûnt idõt idéz, ku ta tó ár kot
vér ká sás la tyak áz tat ta piroslapok
sza már fül ét roj toz va ka par a toll;
kár ör ven dõt ön gól öröm ta nít gat,
akár ha rég: vész jós ló taps ra, 

s a szem go lyók ba? fény hi ány, 
pad ló ra kop pa nó üveg gömb
hi deg szi lánk ja ha sít ma is — 
zsi nó ron húz va, harmadvonallal
ha tá rolt pá lyán: med dig, mi ért és mi?

(utó irat ként — min den pa pír ba égett
alany és ál lít mány az — ar ról ta lán, 
hogy gyó nás után, a Ka szás-köz 1
ta va szi gyep szõ nye gén aki a ké pen
ün ne pi mat róz blúz ban fe szeng:
he gyet és ten gert, nem ilyen iszap für dõt,
se vé ge se hos  sza sár da gasz tást re mélt.)
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