
Végtelen mese 
A kettős könyvelésben vénsége küszöbére érve  
először talált komoly többletet a bevétel oldalán!  
Valami szórakozott tétovaság ült a szívére  
aznap este, és futólag számba vette mitévő  
legyen már a napokban: itt az idő végre  
rendszerezni vagyonát.  

Ó, jut majd bőséggel,  
hogy csinosítsa házát, jut ajándékra, és utólszor  
a tengerhez is elutazhat belélegezni sós illatát,  
annyi szikkasztó év után korhódott testét  
hűs párájában ápolni napestig, hogy majd hazatérve  
teli pince, padlás, kamra várja borral, mézzel és  
pompás dióval!  

Így méregette a közelgő időt,  
mielőtt álma hálójában végleg elernyedett a teste,  
testének összes tagjai. Azt sem hallotta már, ahogy  
eszméletének összeomlott partjai közt elhal tulajdon  
végső sikolya:  

Még ma éjjel elkérik lelkedet! 
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Quo vadis 
 

Fájtak lelkén a csontok, rozsdás rácsok 
az öröklét veszendő ablakán. 

A Rómába vezető úton már visszaütöttek 
a lépcsők, hidak és minden kő. 

Makacs lépteivel, szemközt a várossal, 
mégis megérkezett. 

Majd megvirradt a hajnali szél és egészen 
a megvakult Fórum bezárkózott csöndjéig 

egy csatatér volt minden nappala! 
A keresztet is ácsolták már 

és megkeseredve öregsége rongyaiban 
végül úgy hitte, elhagyta a várost. 
Ám a tompa lépcsők, néma hidak 
és az idegen kövek között az úton, 

ami egykor Rómába vitte: 
egyszerre szembejött Valaki. 



Marcus Aurelius 
sátra 
Szakrális tér, mondhattuk volna, 
mert a római régész labirintusok iskolájában 
tanulta a kudarc ábécéjét: a töredékeket 
márványlapra terítette, s elé a dárdát, 
hadd lássuk, barbár kísértetek, múzeumi 
pasztell színű csöndben, hadd lássuk: 
első a tett. 
 
 

Duna 
Ültem megint a parton, ismered, ez a legjobb hely, 
ahol a magunkfajta lélekmaradék üldögélhet, 
ahol nincs miért felmutatni arcod a magas égnek, 
 
mert itt fut előtted a folyó, itt szalad az élet, 
ezért minek bámulni egyre, ahogy suhan a felhő, 
hogy közeledik feléd a nap, s lassú halálod felnő, 
 
mártsd inkább kezed a sötét vízbe, messziről jövő, 
nem kér, nem ad, nem ígér, nem hoz semmit és nem visz semmit, 
már igazán tudhatnád, legalább ezt az egyet, ennyit, 
 
hogy egy távolodó, messze inaló sorsba ömlik, 
s hiába van újra itt, ha egyszer nem tért vissza soha, 
tévedsz, ha azt gondolnád, szívtelen vagy mocsok mostoha, 
 
mert folyik csendesen, szenvtelen, soha izgatottan, 
s nem ismeri a bűneid, nem ismeri a szerelmet, 
a túlzsúfolt kéjt, a testek alá gyűrt színes selymeket, 
 
vízre írt nevedet, öngyulladásba fúlt versedet, 
nem ismeri a port, a fákat, a sírást, az életed, 
s nem nézi a benned áramló, kifullasztott képeket, 
 
nem érdekli a szerencsétlen, ki partján lépeget, 
s hullámain a csónakos se, kezében az obulusz, 
hogy mi marad itt, ha végre te is vízre szállsz, posztumusz, 
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