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Tékozlók imája (III.)
Nem tudom honnan a szél
és honnan a fuvallat enyhe
de most is érdes-ideges éjszakákkal hálok
szarttom őt és ő is szarit
az egyetlen törzshöz látomáshoz
melyben homorul már a reggeli árnyék
s a harmat úgy csörög bokámon mint a bilincs
hajolj le hozzá
te egyetlen foglártévedés
aki megszánhatod az ERDO falához
oly korán állított rabot
mert eljött gyökereid és bolyhaid dzsungelébe
szivedig mint tévedhetetlen ember-isten
aztán kéregbe rótta bűneit
hogy ott izmosodjanak és növekedjenek
a méltóbb sújtás alá
és ne itt hol a harag
lávájába hűlve kész a botrány
leltár- és kasszagépek villámló szeme
mulasztásaid köpködi napestig
csak éiszakád marad utolsó éiszakdd
és levehető fejed ama táncoltatás előtt
mikor az illő selymeket fátylakat
elhozza poroszlák hajnala
most hallgat az ERDO
sálját fölhajtva jön a szél
a végső amikor ágbordára törik a suhogást
hiába szabad elmondani már
értelmetlen a kizöldült szó
és érvénytelen amegácsolt haldl
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Tékozlók imája (IV.)
Bekeritve a csönd is hajnalonta
csak hajladozott a RENGETEG FA
bekerítve Uram a sötétség
ujjad szelíd sorompójával üzent
ERDO rengetegült körém tehát
hol pünkosdien srivig hatolt a szél
röpültem a lehántott kéreg emlékében
csupa tűnődés lehettem volna
szárnyaló tépelődés múlás és egyéb
nem lettem nem léteztem
alul a mohák között lélegeztem
fényed szürték át az ejtőernyőlombok
stivem összes dobbanása már
a jeltelen jelre utalt
hogy megértsem: ez a nagy majális
lelkek tornádája ezer nyelven gajdolók
akarták elhitetni: ez a szabadság itt
az ERDO félelmes televénye
de tudtam én: sátram a reménytelenség
árva háza - dísze ott ragyog:- -a gyalázat és szégyen
beígért koronájánál időzik hajnalonta
ezért is benne vagyok az útban
s magmáig vájt szikkadt horhosok löknek

vissza kitapintani szándékod beteltét
hát haza és hozzád tévedek Uram
oda térdelek az ERDO terített asztalához
figyelem és várom NAPOD érkezését
míg szolgáid körbehordják az első harmatcseppeket
égigérő antenndid veszik mohán kegyelmed
veszik és sokszorozzák kedvük szerint
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