
Lobogás
A szó — tűz, tűz fénye s test.
Fényesen ég tűzben a test.
A test gyújtogató szava fény.
Égő szótól fényes a test.

A szók a tűz fényes testesülései.
Fényes test csak tűzből születhetik.
Fényes szavak tűzfészke testünk.
Szavak a testben égő tűztől fényesek.

Nem puszta hús a test; szótlan fényesség,
öröktűz.
A tűz — szó; nem éghet testtelenül.
A szó lobbantja föl a testet
fényesen.
Szerelemtől fénylik a test:
tüzet mond.

A tűz, a fény, a szó, a test
lobogás lángjai.
Ha bármelyik hiányzik közülük,
látszatélet az.

Matutinum
Félkörben áll a kórus.
Öblös, fehér habitus-
ujjak lógnak a csuklókon.
Áhítatával tiltja ez a
halk, mégis erős ének
az egyhangú imádságot,
s dallamban fölitatja.
Édes torkok permetezik
az imádást. Össze-
fonódva a tudattalannal,
mint a fehér füst, erre-
arra kanyarog. Ám a sötét
fürge, réseket keres a 
homályban; szökni akar.
Itt most csak lehelés van.
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Hullámzik tünedezve faltól-
falig s visszaömöl. Táncot
lejt a távolodó haldoklás
megszakítatlan dallamban.
…Hova lett a keresztfa?
Tárt karral lebeg a Test
levegőre szögezve:
gregorián porlasztotta
el a fáját.
A szenvedés szálka-özönlés.
Gerendákká újra összetapad.
Öklendezik a halál.
Folyóján bukdosnak a 
paradicsom aranyalmái
föl-le, kerülgetik egymást
a zsoltár hajlítgatásaira.
Ettől csillámlik ez az éj.

Két Golgota
1.
Vízszintesség, függőlegesség
Facsarja csontját kétfelé
A négy égtájon szétfeszülve
Ín és izom szakad belé.

Didereg menny partjára dobva
Ruhátlan, hisz most született,
Köntösét már őrök cibálják:
A zuhanót nem tartja meg.

Ez az erős test uralmába
Hajtotta az égtájakat,
Mérföldek vástak foszladozva
A folyton bolygó talp alatt.

Foga a pusztákat harapta
Mint más mohón a kenyeret,
Igét osztott, de most dadog csak,
Szájából kőmorzsa pereg.

Reccsen a hús, roppan a föld is,
Az árkokból a vér kiönt,
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