
Füg get len fák kö zött gugurcol a nap fény
A sza bad ság s a rej tek egy más sal ba rát
Bújt ka kukk sza vá val hir det te tik tör vény
S csak el vil lan ni lá tod az õzek fa rát.

Ros kad a haj da ni bá nyai pil lér
Por lik le ró la a ca fat ce ment
Gyár s er dõ har cá ban el né mu ló szín tér:
Seb zett te me ti az el halt ide gent.

Idõ vel erõ sebb min dig a sza bad ság
De sza bad sá ga az er dõ nek van-e?
Amit an nak vé lünk, az tán csak a vadság…
Lá zadt láng, vagy seb a bí bor ber ke nye?

Mond ják far kas is jár. Ne várd ki az éj jelt
Ám most csak a cir mos nap fény ját szik itt…
S egy õsi jaj fák közt né mán fut va széj jel
Sza bad nak len ni és rej tõz ni ta nít.

Csep pek a kö vön
Egy ke rek csepp csöp pen a kõ re
Meg is bor zong fe szí tett bõ re
Azu tán pe dig egy mást szok va
Vár nak az év szá zad ok ra

De újabb csöpp fröccsen le társ nak
Majd be gyor sul va sza po ráz nak
Min tá ba ka pasz kod nak össze,
Mit már is el mos új szü lött je

Az el sõ csepp még ott ke rek lik
Herr Kant nak ér dek nél kül tet szik
De sik kan a kõ, s túl az észen
El le pi a víz egészen…
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A ten ger má so dik ar ca
A ten ger nek nincs szív ve ré se
Azt hin néd, mag zat víz, de még se
Kö nyör te len a lük te tés: 
Örök ké tett kor bács ütés

Igen, ilyen anya a ten ger
Szí ve he lyett a vég te len nel
Rin gat, fojt, röpít… így fes ti rád:
Ha lan dó is ten az apád.

Egy har ma dik arc
Kép zeld, hogy a hul lám ben ned gö rög
S már is túl vagy a ha lá lon
Ked ve sem lép del ben ne, és örök…
Amíg el nem ki a bá lom.

Így van ez. Az Egész maszk ja va gyunk
S csak a far sang a mú lan dó
A lét nek arc ki fe je zést adunk
S a ten ger is csak egy aj tó.

Van nak, kik úgy születnek…
Van nak, kik úgy szü let nek, hogy a szé gyen
Már ott re zeg szo bá juk szög le té ben
S ha fé lik a horgaslábú pó kot
Oly is tent hisz nek, ki ben nük csa ló dott

Fél he ted az tán, hogy mind-mind csa lód nak
Akik éle ted be kap cso lód nak
Apád, anyád, gyer me ked, sze rel med
És ma gad is, mi re el kell men ned

És az tán lá tod: az erõs ho gyan túr ja
A gyá mol ta la nab bat az ete tõn túl ra
Hogy mar sírt a föld be a sa vas irigy ség
S hogy fon ín-kor bá csot vad kéz be az ín ség

Hogy her vad a szép ség, hogy kurvul a jó ság
Hogy lesz vir gonc ész bõl mozdíthatlan sózsák
Csa lódsz az em ber ben. És vég re meg ér ted
Te vagy a vi lág, ki ezt ma gad ra mér ted.
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Ju hok a vi har ban
Az au tók so ra el akadt a hó ban
A bá tor er re is azt mond ja: jól van
Majd csak ki áll juk
Majd csak ki vár juk
Em be rek va gyunk, nem cif ra bá buk!

Igen, az em ber nek, bár ho va té ved
Csak tá vol jö võ a Vég íté let
De va jon mit hoz a vi har elõ
Mi tõl egy ka mi on do hos mé hé ben
A két ség beesés tõl õrü le tig éb ren
Száz bir ka sír, mint száz cse cse mõ?
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