
kanadai átokhínárról,
amerikai karmazsinbogyóról.

Látod, hogy az van, amit mondtam,
szólalt meg N., a semmi kapujában,
nyitott kapuban letettek egy zsákot,
valaki nézi, összecsukott szárnnyal,
hogy feslik szét, hogy száll a hártyavékony
burok alól a tartalom, hogy illan,
nem is zsák ez, hanem egy aranycsizma,
magas sarkú, csak tudnám, ki viselte,
mindegy, a lába tôben amputálva,
szoríts erôsen, mert meg fogok halni.

A nyári ég szikrázó kék tetôjén
szemünk elé vetített délibábban
az látszott fent, ami már megtörtént lent;
egy birminghami brit pár összebújva,
ösztöndíjas japán a Wasedáról,
provanszi lány egy mûpiramis mellôl,
útban Ravennába egy katalán srác,
szerelmes földrajz, gyanútlan családok,
a várakozás ezüst szôttesén a
meredek vágyú, pollenszemcse-ember.
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Szilvaszônyeg

A halál félelem,
A félelem halál,
Olyan mint pár nélkül
Egy énekesmadár.

Lehullott szilvákon
Lépdelek, mint puha
Szônyegen. Negyven év –
Most ért el a csoda.

A félelem halál,
A halál félelem,
Olyan, mint ötödik
Híján a négy elem.

Negyven év után egy
Kertbe érkeztem el,
Ahol a szilvaszônyeg
Az égbe emel.

A bátorság élet,
Az élet bátorság,
És a szerelem az
Egyetlen hátország.

A sereg nélkül
Csatába indulónak,
Akinek minden hullám
És folyó csónak.
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Az élet bátorság,
A bátorság élet –
Fülemüle hangja
Égre fröccsent vércsepp.

Negyven rigó csôre
Negyven szálló nyílhegy –
Kondenzheg az égen,
Céltábla a szíved.

Égre fröccsent vércsepp
A fülemüle hangja,
A fülemülének a
Hangszála a kardja.

Minden pillanat
És minden levél csónak
A szilvaszônyegen
Elindulónak.

Negyven szálló nyílhegy,
Negyven rigó csôre,
Negyven dallal vagyok
Az éghez kötözve.

Semmibe oltott
Gyümölcsökön harmat –
Negyven szilva, negyven
Fûszál, negyven ablak.

Újabb ôszi tankák

Egyhelyben szálló
Vadludak V-alakja
Vonul fölöttünk
Csillagokból kirakva – 
Ketten állunk alatta.

Levelek hullnak,
Mint a hullócsillagok,
Becsapódik pár
Gesztenyemeteorit –
Minden összetartozik.

Egyik tenyérbôl
Nap süt, hold a másikból.
Sorsvonalaink
Tejútjai szelik át –
Tenyeredben a világ.


