
Önkút
nem hazudok már régen nyitva az arcom a mély
kút lágyvize úgy kavarog feketén zölden a villám
még tán látszik a felszíni tükrön mintha viharból
zárta be Isten a tálba: az énbe mi csak nekem oly
mély csak nekem annyira szép és torz hogy
már veszedelmes

de te nézz bele bátran kósza kit erre vetett a
mehetnék nézd csak az ujjadat is belebökve:
példa csak ez belekortyol szenvtelen és idegen
ha kinek még emberi ambivalens viharosból a
tálba sekélybe csapolt énmaradék epe-ízét
vágyja az ínye

majd ha az éjszaka engedi én is — majd ha a csönd
csöpögős sima lesz és árny se feszül kusza mozgását
beletörni a tájba — ha így kihajolva a létem képe fölébe
a tükröm szólít: nézd meg jól magadat ha kibírod!
s mondd kegyelemnek az én maradék arcával végre ha
szembekerülhetsz!

Vörösmartyhoz
van egy szomorú összefüggés e bomló ég s alatta
tél és űr és
fogyó remény között — és már márciust sem vár: maradt a
puszta tűrés

ha festett egek is de nektek még lángolt fönn valami:
vesztes te még
a tüzet láthattad előbb és csak azután azt ami
alatta ég

s pernyéjét: a kétségbeesést mi majd nagy romjaid közt
fészket talál —
most tél van és nincs hó de ugyanúgy ringatja az üszköt
csönd és halál
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Egy terv
Ábelnak

fiam ha elmentek mind már
cézár és barbár és bankár
te akkor bontasz vitorlát

viszel a hajóra gyertyát
illattalant mert az éjjel
úgyis sok szagot hord széjjel

meggyújtod nyílt vízre érve
mindegy ha nem gyúlik mégse
vagy ha a szél mégse hagyja

végül a csönd nagy kalandja
izgalmasabb is sötétben
vagy csak egy folttal az égen

és míg az egy hold világol
iszol majd apád borából
addigra már ő sem él majd

nem navigálsz csak a szél hajt
amerre jókedve tartja
talán egy ismerős partra

csak épp most szokatlan néma
mint ünnepen volt nagynéha
mikor még a zajban éltünk

ne feledd minden reményünk
a térkép piros keresztje
keresd ott ahol jelezte

hogy hova tettem a téglát
ha alant csontok vagy gyémánt
neked kell megtalálni

és akkor kezdj el majd ásni
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