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Nyárutó
A selyem tóban a messzi vitorlák
mintha éket vernének a levegőbe,
meglékelik, sebesre lyuggatják
a kéklő semmit,
mintha az örök vízszintbe hanyatlott,
simogató közönybe zárt lény- és tényvilág
szabadulna, mintha a sűrű iszap és hal
és kagyló, láp, alga és nyákos ujjú hínár
sokadalma oda akarna szökni,
ki akarna szállni tükrébe, a kormos égbe,
hogy repüljön, lebegjen, ellebegjen végre.

De milyen csonkok, milyen
léttelen lények zsúfolódnak még
abban a bonthatatlan régben,
milyen álmok, sikertelen kezdetek 
fulladoznak, tátognak, karcsú halak,
hangot, rezgő, sziromló alkonyt keresve,
milyen elcsukló mozdulat, milyen
zokogás hívja társát, fenséges,
csonka sorsát az örök némaságban?

Ó, vízi szörnyek, szárnyas, pikkelyes,
elvetélt percek, tétova vallomások,
eltékozolt, kisiklott gyermekkorok,
hogy’ kapkodnak a buborékos, szivárványos
reménygömböcskék után a sűrű homályban,
hogy’ sikítanak, vég nélküli hallgatásba bukva!
Micsoda napfogyatkozás, éjszaka és – virradattalan!
Csupa árnyalak, vég és kezdet határán fennakadva.
Hát íme, itt van, itt nyüzsög mind a felszín alatt,
vitorla-csáklyákat döfködve
föl az üres, tündöklő messzeségbe.

„Ó, hullni már…”
Ahogy a rőt levél zizegve hull,
úgy kéne élni, múlni,
halkan, szinte észrevétlen,
kecses kanyarral jobbra, balra dőlve,
hogy a szikla éle odalenn
ne zúzzon össze, ne kajla
ütközéssel érjen véget lenge létem…
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Őszi ablak
Feleségemnek

A szobor mögött monstrancia sugaraz szét: lángoló bokor. A sötétzöld, meghajló 
nőalak – meztelen, a bal lábfejét emeli, törli, a fürdőből kilépve – kontyos feje épp 
az arany, sárga, rőt sugárzás középpontjában áll. Mintha a lefelé néző, de 
egyszersmind önmaga legmélyébe pillantó arcból indulnának az ágak, mintha 
elhullani, ellobbanni készülő fényözönével, szabályos íveivel felfelé akarná lökni, 
emelni, de legalább megtartani az örökké földre húzó bronzot, a szép, súlyosan is 
kecses testet. A lebegő levélsereg mintha tudná, hogy a varázs, a felhajtó erő már 
csak napokig foghatja elevenen. Ha leesik, hiába a szentséges bokor akarata, hiába a  
pontos ívek; minden erő a lehanyatlásban fut össze: a lábfejét (legmélyét) néző 
arcból hiába zárul vissza a tekintet önnön tökélyébe, a szederjes fém, a barna föld, a  
porladó avar mind oda mutat. Ahová te is tartasz, míg a színeket, formákat, 
irányokat és tereket ki nem törli a mindent elfedő fehér lepel.


