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A domb
Üres dombbá,

puszta hellyé,
may sötét szél
hordta egybe,

gyolcs ruhám
forgatva rajtam,
hogy kerültem
én e helyre?

MJ1y világos
szél, hatalmas
szándék volt az,

hogy magától
nott az álmodó

világból,
s no tovább?

Mivégre van?

Hogy kísértet-
szelek járják,
ruhám elejét
cibálják,
árnyat másik árny
kioltson,
halványuljék
itt a gyolcson.

Magamról se
tudva már, hol
ülök mormolván

magamban,
kiktol nyilván
elmaradtam,

szólongatnak,
hívnak-é?

Élek-é? S ha

már nem élek,
volnék, mint

afféle lélek,
üres dombon,

puszta helyen
lélekkéki
tanít lennem?

Mint mikor

zsinórok zúgnak,
világos
ernyoinkhúznak
nagyrafújt
felho7ekelmessze,
fel-Jelimbolygó
vizekre,

világos ernyoink
rése
látja,amit
nekem kéne,
a dombot kerülo

árnyat,
karón a

lókoponyákat,

látomást sodorva

lassan,
mintha lassú

félálomban
álmodnám

hibátlan eggyé
életemmel
életemmé.

ot

Hogy a szent
Urál hegyen túl
ujjamalatt
ébred egy húr,
ingó-lengo
pénzeimmel
e/f'odöttvén
homlokomrul

vagyok, ki
valamit mível,
szent Urál hegyen túl
holdak,
ezüst pénzeim
inognak
méga rén
szar'Váról is.

ot

Még a holdat
kérlelem, de

helyén már
halálos penge,
az o népük,

az én népem,
világon átüt a
vérem,

látjaa
hiúz-szem,látja,
változik,
hattyú hívása,
horpadt, arany
csészék fejtol,
sátoros gyolcs
lobbanása.

Horpadt, arany
csészék fejtol,
hallika
doromb zúgása,
idegen asszonyok
ajkán
elsoükink
múlása.

ot

Éslobog
másféle tábor,
hol az örök

szél világol,
tágasság a
/Old, a lélek,
változatlan

és tömérdek,

hol robajlik,
egymást éri,
nép a népet
nem kíméli,

kapaszkodom a
világba,
vén fejedelem
ujjába.
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Ollóm, sötétköves S csak a dúlás, MagamTÓlse
toröm, csak a holtak, tudva már, hol
most kell a hajkarika-napok, ülök mormolván

nyereghez nónöm, holJak, magamban,
apám mögött mosógödrök kikto'7nyilván
evilágon hólyagosra elmaradtam,
a haJállal fúvódott libego szólongatnak,
jegyben járnom. gyolcsa. hívnak-B

jegykendón át Hallja adorombot, Élek-é? S ha

holdat néznem, hallja, már nem ékk,
mérget kóstolnom figyelmezteti a 'VOlnék,mint
a mézben, bajra, afJ& /&k,
anyám mögött fÚ csakaz üres üres dombon,
evilágon kengyelek, puszta helyen
a haJállal elhányt, arany lélekké ki

jegyben járnom. OTSÓfejek. tanít lennem?
ot ot Mint mikor

És megint a Gres dombbá, zsinórok zúgnak,
hiúz.szemek, puszta hellyé, világos
fürkészik a míly sötét szél ernyóink húznak
lassú eget, hordta egybe, nagyrafújt
aföldön vonuló lcsruhám felhokkel messze,
égbo'7 atw rajtam, fel{elimbolygó
süvölto, üres hogy kerültem vizekre,
kengye/ek, én e helyre?

világos ernyóink
bomolt pólyából May világos Tése

a gyermek szél, hatalmas látja, amit
menekül tenyéren- szándék volt az, nekem kéne,
térden, hogy magától a dombot ker:ÜM

szentségeslány- nott az álmodó árnyat,
hasadékát világból, karón a
látni a s no tovább? lókoponyákat,
felhósötétbenl Mivégre 'Van? látomást sodorva

Hallja a dorombot, Hogy kísértet. lassan,
hallja, szelekjárják, mintha lassú
lovát az ruhám elejét félálomban
Etilnek hajtja, cibálják, álmodnám
s csak a dúlás, árnyat másik árny hibátlan eggyé
csak a holtak, kioltson, életemmel

hallja a dorombot, halványuljék életemmé.

hallja. itt a gyolcson.




