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mondja, saját kortársaim? De hisz az nem számít!
Ki mondja, az utókor? De hisz az hol van még?
Lángok tépázta ôrült festô vagyok, kihasítok
egy-egy font húst a combomból, vállamból,
lábikrámból, és tûzre vetem, hólyagosan, 
sercegve izzanak, lacikonyhaillat lengi be 
a lakást, az égô emberi és az égô állati hús
szaga között semmi különbség, magam magammal
gyújtok be, a nagy-nagy tûznél az egész emberiség
melegszik, minden ôrült festô így képzeli,
az ôrült költôk is, behajolok a tûztérbe, 
fejemet sutyorogva veszi körbe gyorsan
pernyésedô hajkoronám, szemgolyóim elpattannak,
homlokom, szájam, orrom bôre felmarjul, 
mintha villámgyors herpesz terjedne rajta,
fáklya leszek, betöltöm hivatásom. Hiszen
igazabb eleven mûként szenesedni el, mint
papírhajókat tenni vízre egy nem létezô tenger
partján ülve, remélve, hogy majdan más 
kikötôbe érnek, s lesz, aki kihajtogatja
csatakos rejtjeleiket!
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AZ ÁLOM TÖRTÉNÉSEIBÔL

Valamilyen záródó ablakot
reteszt mit húz az ólom
az álmaimra úgy kocogtatok
hogy szemem rácsukódjon

hogy értsem zajló szélütéseit 
decembernek majd intsen
zord fegyelemre hogyha születik
bennem a bensô isten

fátyolozzon a sápadt évszakok
neonszín lobogása
amely minden eshetôség konok
emlékét visszajátssza
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így keresztezve történéseket
s véget érnek ha látom
hány végkifejlet kezdete lebeg
e benti mozivásznon

kínzóbban mint a nem nyugvó harag
koszorúban a tüske
mint háromszor egy éjszaka alatt
tagadó szem ezüstje

ami hajnalig háromszor veti
zárt szememre az árnyat
egy függô színpad fals színészei
nekem komédiáznak
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HALKAN

Ôszi 

Mint gyalult fémforgács csíkok
bezuhognak a gangos udvarra
az ôszi esô szürke szalagjai,
a kivérzett Nap-
korong a szennyes
felhôbe merül, 
konvektor kattan,
haldoklunk halkan,
lassan, észrevétlenül.

Csúfak és gonoszok 

Mindegyik akar tôlem valamit:
egy szál cigit, kétszáz forintot;
hogy értsem meg, és egy kört is
fizessek; ezt olvassam el, mondjak 
véleményt, hogyan lehetne író; 
örök hûséget, iskolatáskát és 
etetôszéket az ô gyerekének,
s hogy lássam be, félrekúrt, 


