
hall ja az alig le helt mon da tot, „Új ra kez de ni nem le -
het”, egy le ve gő vel ének led a dal la mot, nincs fel ol dás
csak a vé gén, ad dig kell ki tar ta ni”. 

Ab la kon su gár nya láb, arany ko szo rú, Pet ra uj já val
do bol, „ti-ti, ti-ti, tá, tá…”, las san bom lik a dal lam,
züm mög ve csak, „mi, mi, ré, ré, dó, ré”, Gréta sze me
vil lan, mint a kés, „Ne, Pet ra, ne…”, de, a dal lam nak
gyer mek kor-íze van, „Le ve gő vé tel nyi dal lam ál do zat”.

Kris tóf anyá hoz lép, le fog ja a sze mét, már Pet ra is
mö göt te áll, Gréta sír:

– Anya, jaj, anya… 
– Hát en  nyi volt…
Pet ra nem hall, nem lát, szól ben ne a dal:
– Mi, mi, ré, ré, dó, ré,

mi, mi, ré, ré, dó, ré
Ka ta lin ka, szállj…
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Kettőnk pályája

hordozom démonok rágcsálta tested
s éjjelente a testemből tépett aranyfonallal
foldozom köntösöd felfesléseit,
drága életerőd hogy ne szivárogjon el:
szerveid mozaikját simogatom,
s követlek zavaros álmaidban, melyekben
akkor nyújtod sáros szíved, ha kentaurként
állok eléd – ölellek, mint levegő
a hegyormot s partját a tenger,
hallgatlak, mint föld moraját töppedt
kövek, s látom meglepetésed, ha
egyszer majd figyelmes tekintetem
észreveszed.

Budapesti lepel

az erkély korlátjára akasztva
cibálja a feltámadás szele:
a vásznon a virrasztások térképe –
hosszú dermedtségek, merev fordulatok,
az álom enyve, makacs túlélés-tervek,
hüllők pánikja az illanó zsákmány miatt,
megújuló világteremtés-játszma,
verejték-foltok, kígyóharapások nyomai:
embertest sokféle lenyomata, amelyből
egységes alakot próbál tépkedni
a megváltó március végi szél,
mankón járó és foldozott remény,
a sarkokban élősdiek csapdái és csapdák
élősdieknek: vár a királyság,
ám az arany országgömb héja mint
tojásé egykönnyen megroppanhat,
s a tetszetős korona, meglehet, ólom-súlyú.


