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Kardvirágok verse

Porladó kövek fürdenek
a párás, vasárnap reggeli fényben.
Sötétzöld repkény-levelek
alatt még kibetűzhető az érdem.

Felmagzott fűben vörös-fekete
őshonos bogársereglet,
a kőlapra mászik és gyakorolja
az öntudatlan testi szerelmet.

Szálanként lobog a kardvirág,
szüleim sírján pirosan lángol.
A tiszta levegőbe írja versét
a romlatlanságról.

Karácsony előtt anyámat kerestem,
kihűlt egy házról álmodó telken.
A kórházban apám arca merev volt és sárga.
Így lettem félig őrült. De egészen árva.

Négy erdei pillanat

Terített asztal az őszi erdő.
Galambica, vargánya, lila pereszke –
Ázott avar közt fűszeres illat.
Fénykéve hull a reggeli csendre.

Baljós remekmű: háló feszül.
A pók nem mozdul, mint az emlék.
Középen ül, hogy megcsodálhassam
– memento mori – a keresztjét.

Kibújtak a kis gomba-trombiták,
tenyérnyi körben sötét hangszerek.
Hangol a kórus: százféle dal zeng
a vénülő tölgyes felett.

Ahogy a lombok közé itt-ott betűz,
van ereje a szeptemberi napnak,
de a szeder sötétlő, édes bogyóin
holnap talán a fagyok aratnak.
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Határsáv éjjel

Testetlen lebeg a ködben
a fenyves, a tölgy, a kőris.
Ez a határszéli erdő
nehéz titkokat őriz.

Halbőrszürke lapra az ágak
szétfutó jeleket írnak –
Monoton teret pásztáz
a szem. Reménytelenül színvak.

Géppisztolycső mered az éjbe,
vagy dőlni kész fa ága?
Vaddisznó csörtet, vagy valaki
szökne Ausztriába?

A tisztáson, mikor az eső
sűrűbben permetezni kezd,
milyen homlokra rajzol halált
az infra célkereszt?

„Ott sírás és fogcsikorgatás lesz”

Csillagtalan világűr, völgykatlan,
nem zuhan ide a gázgömbök fénye,
antracitszürke vályúkban
fagy kalapálja a vizet keményre,

mindennek formája van, öntömege,
fekete kockaként áll a levegő –
ágak merednek, mint a villa hegye,
gyökeret nyűgöz itt az erő,

hang se, szó se kell már, hogy kimondja,
gyűlöletes csend közelít,
hatvanöt millió éves bomba,
meteor vájta krátereit

a pokol szurdokfalába,
hol nem él, csak sárga kénvirág –
Liszt Ferenc itt komponálta
a Dante-szimfóniát.


