
(Kápolna nyílik 
a szívben)
Ha egyszer kápolna nyílik a szívben,

lesz hajléka, hol szomjat, éhet olt,
és naponta benyit valaki, aki felemel.

Nem kell szög, ecet, nem kér a salétrom-könnyekből,
és köszöni, nem fog térdepelni, inkább megpihen,

hiszen sűrű a bánat, mint a tömjén:
láthatatlan madarak mintázzák freskóit a csend tömör falán.

Új szavakat keres, átmelegszik bennük,
már nincs egyedül. Ha egyszer kápolna nyílik

a szívben, az is megmarad, ami otthagyott.

(Miféle épület 
az a katarzis)
Fiam kérdezte, hogy miféle épület

az a katarzis, és hol van, melyik hegyen.
Képet is kért, hogy mutassam meg,

mégis könnyebb elképzelni azt, ami
látszik, ami ott van és nem máshol,

esetleg nincs is helye, erre gondolni sem jó.
Kell egy hely, se közel, se távol,

ami árnyéktalan, nem billeg és világít,
ami van és õrzi magát.

Ahonnan jó a kilátás — befelé.

(Emlékmakett)
„A múlttal nem tudok kiegyezni, a jövő,

(itt legyintesz) ugyan, a jövő.” Előre, hátra,
ugyanaz. Idő és tér — csupán önmagadnyi.

Mintha máris zsugorodna, mintha máris.
Ez már nem te vagy, csak egy emlékmakett.
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Szavaid preparálva, gombostűzve.
Meghalsz még életedben, nulla-egész-hulla,

de a tört sem kizárt. Mindenesetre: vigyázat.
Amit kimondtál, már mindig 

mozdulatlan. Hallgass!

Camille Corot:
Coubroni emlék
múltjuk akár a letört száraz ág
tüzénél melegszik majd a két öreg
a fű közt néhány szégyenlős virág
a távozó nyarat idézi meg

szél tépázta fiatal vézna fák
és önmagukat túlélő vének
őrzik tovatűnt madarak dalát
s cirógatják hasát az égnek

távol álmos torony mutatja magát
emlékezet fátylán áttűnő házak 
lakói szövik álmaik szövetét tovább 
s keres mind célt és örömet magának

a háttérben görnyedt hátú dombok
mögöttük ismeretlen más világ lapul
amit az idő lassan összehordott
most azt nyűvi pusztítja irgalmatlanul

Ha beszélni kezd
tétova matatás a klaviatúrán
ismeretlen ájult szöveg élesztgetése
gondolatokat szavakat szanálok 
nagy nekiszánással kezdek
életem hátra levő részének hagyom legördülni
a sziszifuszi sziklát mit tesz a fény ha fáradt
az ember ha álma elévült nézem a magára
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