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tGÖK tNEKE

1.

itt az idő: holtterében minden bizonyosságunk
káprázat - ha törékeny, úgy éljetek
a hit gyanújával - a gondolat ketrecébét
a szárnyas kövek kiszabadulnak

de mi itt maradunk, a drótkoszorú
elszívó erei közt, mi, az étek 
Kánaán kert jeiben
mankók erdeje hajt ki

íme, halotti urna volt, most virágcserép
hát ne az összes bűnt bánjátok, csak az elsőt 
napnak támasztott létra imátok
s mint a szélrózsa, nevetéstek

a történet lelencei fekszenek itt
temetőnk víztükre a kíáltásnak
szemünk lombárnyék, földbevájt luk
a szánk, ki tudja, meddig fekete

így, kedveseim, nincs bennünk mérték
de tanúságunk égboltja a földnek ezentúl:
óvjátok minden erőszaktól, álmunkban
pata döng s térdeplő ifjak éneke zeng

elfeledett szavaink
akár a névtelen edények
öblüket csak a gondolat orZl
ó, valami tompa világosságú ;elenlét

2.

az első szó parányi csillagképe
ablak egében hold-kezed .
kőtál föZött a vízsugár

tenyeredbe fényes szeget üt -
a hús lobog, csontok csövén a láng
kilő, lassan forog a vas cső-végtelen

a csontszilánk nem érti már a csonts'zílánkot
a haj a bőrt, a talp a talpakat -
gázkék dombok közé járatlan út vezet

ó, krétaős

Ó, fluorit-jövendő

ó, mészkő-megdicsőülés

ó, cementtestvér
6, vörösréz-láng-örökkévalóság
~ égünk, égünk. égűnk



3.
Kifogva mind a menekülés lovai
kifogva mind -
idehányva a láncuk
s csörömpölő vadló tekintetük

s míg végsőt fordul velünk
a vas cső végtelen
az ó-arany lovak
lebegve gázolják porunkat

szelíden lépnek,
mint az istenek
a teremtés óta
énekelnek:

az ér, meiu éget
az áll, mely kő

patkónyomos szived
szemedből vadvi'rág

a mályvakék magasban
nem mozduló madár
kiolthatatlanul
mert fénybe öltözött

hívatlan lép elénk
akár egy útonálló

El,DEI ODA

1.
villámló fejszék döntík
az égi kert cédrusait
fent szikráznak a
maradék gyökerek

faragott holdfény kerítés
öleli az égbolt farakást
a kidöntött törzsek hézagain
a lombok fénye patakzik

alkonyi ének száll
mint amadárraj
a töredelem hosszú alakjai
féial-fáig lépnek

2.
ködujjú kezekben csillagok ülnek .
sugárzik a ház, melyben a gyermek aludt
álmában madarak útja vílágít
madarak útját kőzápor fedi be
kő-domb mögűl szarvashang tör elő

sugárzik a szarvas, me ly a gyermeket várta
rongyos pásztorok állnak a szarvas elé
a szarvas etieketűt s a földre lerogy
a pásztorok ragyogása fölé nő .
stetemét betető.zi, mint fény-imaház
sugárzó pásztorok állnak, ellepi
őket lassan a föld, tenyerük lesz
fészke ködöknek, melyben
csillagok szállnak alá

3.
csak repülő ablakokat látok
üvegek fényességét
kinyílnak az elúszó ablakszárnyak
bennük csupasz aranyág
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