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BALLA MÁ TÉ

In memoriam Mózsi Fe renc
el múl tak a bõ rön dös évek
a ten ger ar ca már nem hul lám zik
a mantrák mor mo lá sa is el hal kult
el men tél vi lá got lát ni hogy az tán
versvisszafojtva vis  sza térj
most íme a csend
most íme a nyu ga lom
s lá tod?
a Lake Hope fö lött
még most is ott ra gyog
az a szi vár vány

Ez hát…
ez hát a nyug dí jas kor
az õsz haj szá lak a rom ló
sze mek és fo gak meg a
me sze se dõ rög esz mék vi lá ga

fá jós hát tal mú lik el a tél
fá jós láb bal mú lik el a ta vasz
s ön ma gam ár nyé ká ban
ücsö rög ve majd fá jó san
mú lik el a nyár is

Szakki
A mi nap meg tá mad tam ma gam.
Szil va pá lin ka-szab lyá mat ön-
Gyil kos le ve gõ vet te kö rül

In nexu
A sztá rok még ga gyog nak.
A mo del lek már nem be szél nek.
New York-tól Csajágaröcsögéig
las san el vesz tik a hang ju kat a né pek.
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Ripeness is all
Ham vas Bé la em lé ké re

vad fán vi rág il la to zik
sze líd fán a gyü mölcs
ami van rég óta érik
súg ja ma ga elé a
mé hes ben a bölcs

a vi rá got a lé lek sze di
a gyü möl csöt a test
szün te len gyü mölcs óra
az egész élet tes tes tül-
lel kes tül sze resd!

ripeness is all – mond juk
a nagy an gol köl tõt idéz ve
kü lö nös misz té ri um ez
ahogy a vi rág ból gyü mölcs
lesz s a gyü mölcs bõl
az em ber fia vé re


