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menj azért szól a hang keresd
ígéret gazdagságot nem ad
de felvágja vízszint réteget a rétegen
az ár megjön levonul hoz és eltöröl
fején vakar a tér régésze 
a csatorna partján lélegzik
egyenletesen lesz szava erre is
az eltűnt kipusztult faluról
kisbajcs és nagybácsa között
egy folyó mindig az ígéret
egy folyópart mindig
a tovatűnő idő martja
a csatorna más
ki- és betorkolló
botjait a maga vágta
ágasra támasztja
mártja a vizet a hattyútollal
földre ül és úgy marad
földre ül és égig néz
nézi az úszót vízen a kópiát
hozzáhűl a földhöz
apró zajok zörejek közén
balra néz jobbra néz
belesimul a partvonalba
tűnik a nádas a bokrok mögé
messziről nem látni beleolvadt
guggol ül fekszik mozdulatlan



visszatérés a csatornapartra

menj, szegje utad a kétoldalt álló házak sora,
fejed biccentve köszönj az utadba tévedőknek;
összeszorított szájjal, súlyokkal hátadon, eredj 

a betonútról a töltés 
                             kigyúrt nyomtávjaiba
hagyd a mentett oldalt
                             jobbra a töltés zöld
háta visszahajlik még indul

bácsáról kisbajcsot szőgyét messziről kerülve vénekig

fel a tetejére, most nézz körül és öntsön ki a víz,
felfalja szemed a békét, szembe hasít, 

fülbe váj a gyarapodó csend
                             karodba nőtt fatörzs ereje
kaptató utáni lankán amire vártál
                             kifordult alámosott gyökérzettel

görbüljön bődül utánad
valaki egy sörös kapszula mögül
ha látnád tudnád nevét is
hova hova így a kapáját
támasztó nyugdíjas bányász

kezedben cseréld meg a botot a székkel,
a vödör nehezebb, de jobb rajta a fogás 

előmerészkedik a május melegében
                             robbanás előtti zöldbe borult rét
az utolsó tehenek is kihajtva
                             legyek felbátorodóban

le a töltésről, a fák között a fák közé 
a csatorna bal partjára menj, mint rendesen 

az elzárt zsilip vasláncai közé ragadt, rozsda- és  
          olajfoltokból szivárgó szaggal, menj 

56 versek 



zöldár

               hogy mit mondhat erről
               a messziről jött ember
               nem tudom
               én itt születtem

ahová engedlek nem a vadon
csak évente kétszer
amikor a töltésig jön ki a víz
át a réten birokra kél fűvel
fával a töltésnek támasztja
roppant szennyes tömegét
nyomja mossa múzolja
nincs tovább uszadékot hord
és hozza magával a víz népét
a temérdek madarat rovart halat
ívnak a sekélyes meleg vízben tavasszal
a mederbe vissza kevesebb tér
és a kubikokban fogy és növekszik az élet
és látogat rájuk a szárító nap az apasztó szél
mind rövidebb futamok a tocsogó színén
felszedi a hullámokat a növekvő föveny
körbeúsznak megállnak és nincs tovább
csak az iszap lassan száradó rétegei
a sártól nehéz lassan sarjadó fű
az erdei vadak újuló csapái
pikkelyek csontok humusz
földbevájt gyökerek ártéri rét
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