ATTILA

Gyerekkori töredékek
a járdaszélen
lódögök
cigányok mezítláb a hóban
csupa elizzott idegen
merülőben
távolodóban
nem tudni honnan jönnek és
nem tudni honnan hova térnek
koldusai a hófúvásnak '
lelencei az ordas éjnek
máglyatűz körül katonák
egyikük
szájharmonikázik
emiéktelen danáját fújja
és féllábon táncol a másik
mongol szemében messzi táj
s ahogy meredten
felrikolt
szálló ringyrongya
tűzbe-kap
már lánggal ég szegény bolond
fetreng a hóban sistereg
maró füst elfoszló ruhája
a baljós téli ég alatt
kilobbanó fekete
fáklya
2.

bagolyvár lett a hétszázéves kőtorony
kikandikál egy ordas
kuvik az ablakon
társai
tovatűntek
maga maradt
riadtan-leskelő
éjféli nap
maradt maga hívének
prédát-űző
életeket-orzó és
el nem vesző
mellette
régesrégen
bondult harang
az ablakon kinéz és
elborong

mohosodik a kő és
odvasodik
lakja rését merengő
nagy szemű gyík
télen
álomba-dermed
s a hó alatt
fénylik mint bánya
mélyén
a zöld smaragd
fölötte év az évvel
összeér
ahogy rajban cikázik
, a bőregér
3.
a harang mondja mondja a magáét
ma is elásnak valakit a földbe
várják a férgek kuncognak a férgek
jöjjön a préda
kanász volt bár vagy kancsi
szőlőpászto
kopott tanító mézes-szavu
lelkész
szamárfogattal viszik a koporsót
lábbal a hegynek
neki mindegy már feje merre
nyaklik
lesi vakondok lenn hol zúg az ásvány
vizek szaggatják tetemét s a rögben
szerte-szivárog
kövek közt biccen, zötyög a szekér és
lépnek a társak beborozva lépnek
dől a koporsó vállal támogatják
föl ne boruljon
akit elásnak társul
gizgazoknak
rá ne boruljon mégegyszer a földre
ha megtűrt volt is bérli lenn a hantot
minden időkig

Krúdy
Csak egy várost kell kitalálni
hová az ember hazatér
Meglát egy ajtót Bekopog
Hó szitál és hold süt a házra

Téli sanzon
két kalapos balek a hídon
dohányfaló és versfaló
két óváros között a senkiföldjén míg fönn szakad a hó
füttyögnek kezük
zsebrevágva
utat és álmot rég feledtek
voltak pedig húrszaggató
süvölvény orfikus poéták
sirályokkal
rikoltozó
kedvük rég elmaradt
mögöttük
hová lettek a jelenések
a kettős kard a fényhozó
előttük ködbe fúlt a város
alattuk jéghátú folyó
és arcukat az éj fölissza
ködlámpák
torkolattüzében
csak bandukol a két fogyószavú balek két szürke árnyék
Isten két nyugdíjas bohóca
míg varjakkal kering a hó
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Téli sanzon
*Két kalapos balek a hídon
bandukolnák a kőkopár
világban este van december
akikre Isten csöndje vár
mennek seholból sehovába
túl negyvenen ötven felé már
megy két polgárnak öltözött
két álruhás király két nincsen
két elképzelt világ között
hallgatnak és egyszerre lépnek

