
Szőlővirág. Szőlőleveles lugas. Árnyék hűvöse, délután hullámai
az égen és a vízen.

Trópusi meleg június végén, páratartalom nélkül. Száraz szél moz-
dul egyszer-egyszer. Hársvirágok hullanak, és sárga virágszirmai
betakarják a kertet. Sírnék is, nevetnék is, ha nem a Szent Iván éji
álomra gondolnék. Oltalmadba futok.

Hársillat mindenfelé, mindenfelől.

Szent Iván kápolna a Balaton fölött. Csak június 24-én miséznek
benne. A régi faajtó rozsdás zárjának kulcslyukán keresztül lehet be-
nézni és az oltárra látni egyéb más napokon. Sűrű bozót takarta el
évekig a kápolnát, bukszus bokrok. Kitisztították egy napon, rálátni
a tóra megint, és látszik jó néhány síremlék újra. Kopott kövek, alig ol-
vasható betűk, százvalamennyi évvel ezelőtti dátumok. A bukszusok
újra kihajtanak. Szent Iván napjára kizöldellnek. Áldott légy, Uram.

A harangok zúgásakor sárga lonc illata száll mindenfelé.

Az achát kékje. Medál. Ajándék még akkoriból, amikor nem voltak
kis köveim, és nem ismertem a nevét. Csak egyszerűen tetszett. Ezüst-
láncon hordtam. Aztán eltűnt a kis ékszerdobozok sokaságában. Majd
meglett. Olykor felteszem a nyakamra újra. Az ég kékjei felhőkkel a
dekoltázson. Mint kinézni repülő ablakából és látni a habos felhő-
hegyeket az égen.

Színkék égen. Égszínkéken.

Valamit jelent
Akár egy furcsa szülőasztalon,
csak tolja ki a fényre szakadatlan,
mert ott van benne, mint halott szavakban
a mindent elborító hatalom,

hogy élővé lesz, s valamit jelent
a feltörekvő nyersanyag a fában,
sziromra váltja mind, amit magában
elgondolt egykor, és most mennybe ment

sok-sok virága, ám ez mégsem ő,
felszáll s zuhog le a sziromeső,
hisz sok mindenre képes képzeletben,
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s meg is csinálja, a szürke sarat
átgyúrja végleg néhány nap alatt,
de amit tesz, neki is érthetetlen.

Új halál
A vadcseresznye vérzik odakint,
fekete cseppek hullnak már a kőre,
mert évről évre, darabokra törve,
édes gyümölcsként szertehordja mind

néhány veréb a szikkadt Krisztus-formát,
s a minta úgyis megmarad nekünk,
hisz nem Pilátus dönt, hogy élhetünk
vagy halhatunk, míg torozzák s torolják

a verebek, és az üres keresztet,
mint egy tervet, ránk hagyják minden évben,
s majd ismét vére hull és lombja reszket,

de újra s újra bízik Istenében,
ki új halálhoz új reményt teremt,
hogy végessé tegye a végtelent.

Fekete doboz
Gyúlékony már a délutáni ég,
felszikrázik, ha végigkarcol rajta
egy ide-oda röpködő veréb,
parázslik még, mielőtt lángra kapna,

fénylik középen, lobban, elsötétül,
a fán tenyérnyi kormos cafatok
verdesnek, majd lecsillapulnak végül,
köröttünk szürke hamu kavarog,

és nem látható az idő sehol,
de mégis egyfolytában zakatol
egy óriási fekete dobozban,

s reggel magunkra hagyva ébredünk,
aki teremtett, nem lehet velünk:
halott pilóta a füstölgő roncsban.
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