
A Dunánál
a rakodópart alsó köve alatt
vacogó testű nyom maradt
s az újrahasznosított
dinnyehéj most is úszik
nem piros, nem zöld, nem fehér
csak mint tény úszik e régi üzenet
itt ültek, álltak, néztek emberek
tűnődve, vagy halálra szántan
lövések előtt halálra váltan
távolba futó életdarabok
magyarsága gyertyaként hunyorog
az egyért a minden elúszott messze
mindenért az egy forog körbe-körbe
no meg a dinnye, a „zöldfülű” dinnye…
…múlt, jelen, jövő
egymásba futnak a körök
alul, felül örvény hömpölyög
vérömlesztett a nemzet
átömlesztettek engem is bele
bennem apám, anyám
testvérem, fele-fele
s a dinnyehéj 
mely újra visszatér
s szemeivel látja
mit nem látok én
sem annyian itt a part alatt
döglött ló nyerít
nyereg alatt
mellette sorvad
a munkanélküliek bére
szemtelen szemek
futnak az égre
s a dinnyemagok
szuvasan vicsorognak
majd holnap is eljön,
majd holnap a holnap…

a rakodópart alsó köve alatt
emberéletek között
hal is akad
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Mágia
darabjaimból raklak össze Téged
összetört pohártól kicsurranó vérből
elvetélt magzatom éji sírásából
a belőlem kikopott világmindenségből
ujjad fut tarkómra, biztató ígéret
puska csöve villan, vége lett a dalnak
darabjaimból összeraklak Téged
s kutyákból, melyek belőlem martak
ezer darabból ezeregy „hiszek egy”
ima elől futnak nevetve az árnyak
vállaim cafatok lelkemet tartják
s darabjaimat, melyek sorsukra várnak

Részvét
aki a napok óta araszoló tehervonat
félholt utasainak kanna vizet adott
aki a bujkáló gyerekeket két napra befogadta
aki életét (mint Kolbe) egy másikért a lágerben odaadta
— igen, mondhatjátok, ezek kivételek,
a legtöbb ember csak a saját hasznát nézi
és minden államilag feltöltött vályúhoz nyomban odatolakszik —
mégis, e kevesek miatt hiszünk csak az ember
a jóra- gonoszra- (egyaránt) való ember
erejében, hogy kitörhet megszokásból
és félelemből tapasztott börtönéből
hogy arcát a hitből sugárzó részvét fénye felé emelje
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