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Ravel barátom az esőben
Mindig ott várt be, mindig egy időben,
a Szent György-templom kertjének ösvényén,
széttárt szárnyakkal, boszorkányfeketén,
a nyárutói könnyű és törékeny

napfényben ázva, a kérlelhetetlen
harangzúgásban, a vén torony tövén.
Nem félt semmitől, a kutyámtól se félt,
s ha úgy akarta, a vállamra rebbent.

Aztán a fák csak álltak szélütötten.
Csapzott ágakkal, rémülten álltak ott.
A szívem helyén kék jégcsap ragyogott,

s szitált az eső, szürkén, reménytelen.
S amíg Ravel barátom zongorázott,
a szél újabb esőfelhőket hozott.

Ikrek hava
Hogyan is hozhatnálak vissza 
magam is elveszőben, 
miként fordíthatnám ellenére
a tornyon világló órát,
a szerzetesek zsolozsmáit,
hangommal ölelkező hangodat
miként kereshetném elő
elmúlt életek bábeli zűrzavarából?

Tán ez a vers, talán ez a vers
kezedben kapaszkodik még,
ezek a szánalmasan suta,
feleslegesnek tűnő mondatok
átkarolnak, s visszacibálnak.

Talán, ha hinni kezdenék a túlvilágban, 
bármi megtörténhetne,
de hitetlen vagyok,
megveszekedett pogány,
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és ez az én hitetlenségem százszorta erősebb
minden templomtoronyra kárhoztatott
keresztnél, és ez az én hitetlenségem
az én keresztem.
Mit is tehetnék többet elmenőben,
mozdulataiddal mozdulok,
szemeiddel nézem a Dél Keresztjét, 
mi többet tehetnék még, hogy visszatalálj,
ha nem is hozzám, csak vissza,
vissza…

Május van. Ikrek hava.
A fákról omlik az akácillat a kékszínű est
fogyó holdsarlója alatt.

Nem tudlak elengedni,
s képtelen vagyok arra is,
hogy magamnak megbocsássak.

Befogott ordasként kerengek,
s tudom, ez a vers, ez a szánandó motyogás,
ez sem változtat majd semmin.

Kék éjszaka járja át
Roppan az őszi faág, szárnyát ha ki-
tárja lombja közt most
egyetlenegy késő, arasznyi pille.

Régi faág, szuvas ág, vén törzs, alig
él, anakronizmus,
fürészre érett, néha-néha termő.

Visszafigyel, befelé, kék éjszaka
járja át, virrasztó
magányba hajló, végzetébe néző.

Mindig is ez, soha más nem volt, soha:
torz, göcsörtös árnyék
a kert bíborló rózsafái mellett.
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