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EGY VERS DICSFÉNYE

Rücskös, vén varangyos béka,
totyogok a petúniák lábai között.
Véd a naptól levelek árnyéka,
édenkertem biztos, hogy örök.

Pedig hallottam korosabb társaktól:
szélbe tűnhet a kert és a virág,
a legyek is máshol dongnak akkor,
és rám léphet egy vastag, buta láb.

Ki törődik majd a kocsonyás bűz-ronccsal?,
botjával trágyába kapar egy gyerek.
De én tudom, hogy a Nap is meghal,
s egyszer egy vers dicsfénye leszek.
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ÉJFÉL

Fatörzset dobtam a tűzre,
bódított a nyárég tükre.
Nem is tudom, olyan rég volt:
ahogy ég-testvérem forgott.

Sátor elé lefeküdtem,
tücskök, tücskök sárga fűben,
egyedül, körül a vadon,
puszta csönd csupán takaróm.

Minden emlék. Soha többet
nyárfáidnak nem örülhet,
akácodnak, várt szelíden,
nem hálálkodhat a szívem.

Nem bűvölt hold, csak egy bagoly
sivított néha valahol,
bokrok közt üregi nyulak 
kezdték el gyorsírásukat.

Hanyatt nyúltam a tisztáson
s azt gondoltam, mennyi társam
gondol most rám heverője
kötőfékébe nyügözve.

Isten tarka ege alatt
el-elfeledtem magamat:
vadember a történelem
előtti idő-sűrűben,

se félelem, se modern gond
az öreg koponyacsontot
nem döngette a láng mellett.
Göncölszekér gurult lejjebb

nyugat felé, tisztán láttam, 
egyik kereke halványan
billegett a nagy kék úton,
fétisek közt fétis módon.
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Meddig leszek árnyék-féreg?
kérdeztem a fényszemcséket.
Nem feleltek, csak ragyogtak:
csillagképek elnagyoltabb

jelei közt keresgéltem,
hátha lényegem megértem,
mert a nappalnál az éjfél
markába több jelentés fér.

Így virrasztottam, lebegtem
kozmikus anyaméhemben,
ahogy most is, négy fal-zártan
végső titkokkal a nászban.
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LEÍRHATATLAN ÍRÁS

De a fák szenvednek,
és a bokrok lehajtják fejüket
a lézer-sugarú Nap Parancsa
előtt: el kell menekülnötök,
mire megjön az eső! A hideg
éjszaka nem akar hallani zöld éneklést
a makacs erdőn. A kertek elnagyolt rajzok
és lomposan csavarognak: autóból
kidobott kutyák. Az égen
már vannak beteg felhők.
Arcomon az ősz leírhatatlan írása.
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A SEMMI HELYÉBE

Ez a kis ország: két szoba meg a kert
(az erdő, folyó helyett, amely számomra elveszett)
az én ketrecem, innen már csak a hamvasztóba
szabadítanak ki, te fácán, te sárgarigó, te róka,
kikkel gyerekkoromtól fogva csavarogtam
egy ég szeme alatt, egy forgatagban.

Most már csak a kert, két szoba, íróasztal
ajándékoz meg reggel, alkonyattal
valami másolattal, amit életnek
hívnak a nemtörődöm versek,
beszélgetések, könyvek, esszék:
tarthatok ember, állat, amőbák fölött szemlét.

De hát ki vagyok én
itt a fétis-káosz közepén?
Nem voltam soha beavatva,
mint szent guruk, a nagy Titokba.

Csak döngicsélek, csápos bogár,
míg be nem kap egy testvéri száj,
hisz egy lettem, azért születtem,
egy azzal, ami lehetetlen,
és gondtalan és elalszik és újra ébred
hogy betöltse a semmi helyébe tévedt
mindenséget.
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A NAGY CSILLAG-TEHÉN

1.
Ezt a kengyelvasból vertet,
írtam ezt a három verset:
egyet a habókosoknak,
akik velem lovagolnak,
kettőt, akik nem követnek.

2.
Voltam én serényebb nótás,
halállal szemben vigyorgás,
de mióta megvénhedtem,
lukas lábos lett a lelkem,
abbahagytam a fény-mondást.

3.
Várok most már minden reggelt,
mikor a Nap megölelhet,
mikor eszembe jut múltam:
engem nyálas-koszorúsan
a nagy Csillag-tehén ellett.


