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Várakozóban

várok hogy végre az én ügyem következzen
és egyre csak várok
az újjászületés csodájára
arra várok
hogy valaki tényleg fölfedezze amerikát
jajveszékelve
na meg persze
egy új szimbolikus nyugati határvidék
meglelésében is bízom ám
és nagyon várom
hogy a fehérfejű rétisas
alaposan kiterjessze szárnyait
fölegyenesedjen majd elrepüljön
és arra ácsingózok
hogy a szorongások kora
húzzon már el a vérbe
és várom már
a háborút ami
előkészíti a világot
az anarchiára
meg eléggé várom
hogy egyszer s mindenkorra
eltakarodjon
a világ összes kormánya
miközben nem szűnik epekedésem
az újjászületés csodája után

várom a második eljövetelt
és hú de jöhetne már
valami vallási újjáéledés
ami végigsöpörne egész arizonán
és várom hogy
steinbeck érett gyümölcsei 
egy raktár mélyén végezzék
és alig várom hogy
bebizonyíthassam nekik
isten valójában amerikai
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és remélem egyszer
igazából megpillantom a tévében 
templomi oltárok girlandjaként
bárcsak meglelnék hozzá
a megfelelő csatornát
amire ráhangolódhatnak
és azt is várom hogy
újra fölszolgálják az utolsó vacsorát
egy eddig sosem ízlelt furcsa előétel után
miközben nem szűnik epekedésem
az újjászületés csodája után

arra várok hogy a sorszámomat bemondják
és arra is hogy 
az üdvhadsereg vegye át a hatalmat
és várom
az áldást a szelídekre
hogy örökségül bírják a földet
ahol minden adómentes és amíg itt szobrozok
az erdők meg az állatok
visszakövetelhetnék maguknak a bolygót
és bízom nagyon
egy olyan módszer kidolgozásában
ami vérontás nélkül
számolja föl a nacionalizmus minden formáját
és várom már hogy 
kenderikék és planéták hulljanak alá
égi áldásként
újfent szerelmesek heveredjenek 
a siránkozók mellé
az újjászületés csodájában gyönyörködvén

várom a kontinentális törésvonal keresztre feszítését
és a körmeimet lerágom hogy
mikor derül fény az örök élet titkára
valami titokzatos háziorvos vegykonyhájában
és remélem hogy 
az élet viharai
csillapodóban
és várom hogy
vitorlát bonthassak az éden felé
és hogy
az újjáépített mayflowerrel
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elérhessem amerikát
melynek megfilmesített történetét a tévés jogokkal egyetemben
még a partra szállás előtt sózzák rá az őslakosokra
epekedve várom továbbá
hogy az elveszett muzsika újra fölcsendüljön
az elveszett kontinensen
az újjászületés csodájakor

várom a napot
mikor minden kiderül
és némi megtorlást
mindazért amit amerika
tett tom sawyerrel
várom azt is persze
hogy az american boy
kibújtassa ruháiból a szépséget
majd megpatkolja
és vágyom még arra
hogy alice csodaországból
újraküldje nekem
átfogó álmát az ártatlanságról
remélem továbbá
hogy roland vitéz elér
a legsetétebb toronyhoz
na meg az is érdekelne
ahogy afrodité
fegyvereket fabrikál
az utolsó leszerelési konferencián
az újjászületés csodája közepette

várom hogy
kisgyermekkori emlékeim felidézése közben
tudomásomra jusson egy s más
a halhatatlanságról
de jó lenne ha
ismét beköszöntenének azok a zöldellő reggelek
az ifjúság hallgatag fűmezői
s igencsak várok rá
hogy a spontán műteremtés gyötrelmei
mikor rázzák föl írógépemet
hadd írjam meg reményeim szerinti
nagy kitörölhetetlen versemet
várom bizony
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az utolsó önfeledt hosszú extázist
és folyamatosan reménykedem
a görög váza űzött szerelmesei
csak utolérik
s megölelik végre egymást
várom hát
örökkön örökké
a csoda reneszánszát

 

Egy új kezdet vad álmai

az éji autópályán dermedten kuporog a nyugalom 
a betonpadkán túl
álomba zuhanó éttermek
gyertyafénybe vont párocskák
izzók miriádja égeti
Alexandria egyszervolt testét
életek kereszteznek a piros előtt
tétlenkedő életeket
a lóherével szegélyezett lehajtókon túl
„lelkek zabálnak lelkeket a szokványos ürességben”
konyhaablakból kiszivárgó zongoraverseny
Ojai városa fölött épp egy jógi magyaráz
„mindez egyetlen elmében játszódik”
a fák közti pázsiton
szeretők hallgatják
a mestert amint az univerzummal szervesülő
egységüket bizonygatja
virágillatú szemek oldódnak fel egymásban
kikezdhetetlen nyugalom honol az autópálya fölötti éjben
miközben mérföldnyi magasságú hullám érkezik az óceán 

felől
végigsöpör a városon
los angeles az utolsót leheli
majd elnyeli a víz mint a Titanicot teljes díszkivilágításban
kilenc perc múlva követi Willa Cather 
Nebraskája
azután jön Utah
a mormon tabernákulumokat úgy mossa el a víz 
akár a kacsakagylót
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a prérifarkasok zavarodottságukban elevickélnek a semmibe
egy zenekar Omahában színpadon marad
egyre csak játssza händel Vízizenéjét
kürtjeik folyadékkal telve
a nagybőgősök hanyatt fekvő szeretőként markolászható
hangszerükkel lebegnek tova
chicago loop körzete hullámvasúttá szelídül
serlegként töltődnek tele a felhőkarcolók 
a Nagy Tavak nyeldeklik a buddhista tengervizet
Evanstonban végképp nyoma vész a Nagy Könyvek sorozatnak
Milwaukee sörén tengerhab gyöngyözik
Buffalo Beau Fleuve fesztiválja már nem egyéb mint puszta só
Manhattan szigetét tizenhat másodpercbe telt a szutyokból 

kivakarni
az Amsterdam eltemetett árbocai újra előtűnnek
míg az óriáshullám kelet felé dübörög
hogy elmossa Európát e túlérett camembert-t
Manhattant körbefonják a tenger párolgó indái
a tisztára lögybölt táj újra vadonként ébred
csupán a tücskök ciripelését hallani
csérogó tengeri madarakat odafönn a magasban
a kiüresedett végtelenben
a hudson hamarosan visszahódítja part menti bozótjait
és az indiánok újra jogot formálnak kenuikra
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