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láthatár magyar napló

Elvette madárkáimat,
elhallgattak, szegénykék.
Övé lett mindenem. Pedig
nem adtam önként:
kegyetlen kicsikarta.
Fogoly vagyok, a foglya.
Vérem cseppenként issza. 
Talán kamrába zárjam
vagy jégbe fagyasszam,
szalicilba tegyem el
kedvéért vágyamat?

Tudom előbb-utóbb, 
ha csak egy pillanatra
véletlen hátat fordít,
akkor ihaj, de hajde,
megint szabad utakra 
röpít a rámsóvárgó,
hiszékeny szerelem:
madárkák, madárkáim,
fészketek fölverem!
Villámló kígyócskáim,
nyújtsátok fulladásig,
csiklandós nyelvetek!

Egyetlenem mind egyig!
Összes egyetlenem!
Higgye csak mindhalálig,
szeme lehunyásáig
szerelmem mindegyik.
Fájdalmas hűségemről
delejes nézésemből,
kínzott ábrázatomból,
tűnődő homlokomról
olvassatok! A hallgatásaimból,
elharapott szavamból
higgyétek meghatottan:
csak tiétek vagyok.

Mért kérdi jószerencsém,
akinek ajtaján épp
fönnakadt kalapom?
Tőle is csak azt loptam,
amit mástól lopok!
Az én hibám talán, hogy
mindent egyetlen kulccsal
nyithatok – csukhatok?

Európai megfigyelő
Szrebrenicai emlék, 1995 nyara

Az Európai Megfigyelő megfigyeli, 
amint az egyik európai a másikat házából kizavarja,
kibelezi, a szemét kiveszi, az üzemudvaron egyenként lelövi, 
a ponyvás teherautóra halomba föllöki.
Európában. Európából
hivatalosan figyeli, hogy egyik európai a másikat megöli, 
lelövi, kibelezi, a szemét kiveszi, házából kizavarja, 
Európában.
Az Európai Megfigyelő meg figyeli.



Buda tornyain
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Buda tornyain
reflektor járta köd-
felhő dereng,
fekete víz fölött.

Pikkely borítja,
és locsogva áll,
lassan köröz
a híd lábainál.

Éjféli óra,
de villany világít
és nem ugrik még
levegőbe a Lánchíd.

Pedig a sötét,
körbefutó vásznak
mögött a felhők
dobpergésre várnak,

cirkuszsátor a csönd, 
a kitöltetlen forma,
szétveti majd az első 
villám gyújtózsinórja. 

Hogy kell nevelni a gyereket

Hogy kell nevelni a gyereket,
aki alighogy kinyitja a szemét,
szeretetért sír, szeretetért nevet,
hogy kell nevelni a gyereket,
hogy idővel méltányolni tudja 
a bravúrosan megtervezett,
ezredmásodperc pontossággal 
akár a levesestányérjára is
csapást mérni kész rakétaüteget?

Hőségfekete

Minden gonoszra képes éjszaka.
Hamis aranypénz odafönt a Hold,
széle mint az ólom, kopott-szürke.
Gyönge a fénye, alvadtan dereng,
mint aki ingyen nem akar hazudni.
Cinkosan figyeli a hőségfekete,
gyanút lebbentő lombok árnyait.


