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A tapasztulás dalai

Ifjonti panasz Lúnához
Annyi mód csodáltat estvéd,
szűköl kebelem csikasza,
viaszkos, rőt fény iramol,
setétbe hull daróc szövétnek.
Láp lidérce szálldos, égi
jelenése Apollónak, ihole!
Toportyán siráma lajtorjám,
Lúna könyvitől iszamos.
Szaracén-völgy férgei csúsznak
ezüst-sarus lábadnak elejbe,
rívásuk felleget űz, velők
hullatja vérit az én szívem.
Ó, egek! Pergesd csupasz főmre
mirtusz-koszorúd, egyenkint s ne
glóriástul, mert veszedelem lészen,
nem a léleknek édessége,
s csurgasd tar koponyámra
rózsáidnak nedvét, még ha
tüskéiddel halálra is döfködsz nékem megnyugvás lészen az.
A lápi villám is, lásd, elcsihadt,
nem háborog a víznek tükre sem.
A hajótörött vitorla rúdját öleli,
fölötte sirályok hulláma ver.

Tűnt égi szózat
Szemem bogara! verem setétje hizlal,
mohos falból dögletes pára hull,
kezem-lábam deres iszapban tapos hová tűnt az egeknek sugara?
Ajkam! sivatag hő szele tikkaszt,
éhség körme kapargatja torkom;
fejem, Szüsziphosz-kő, keblemre visszahull
hová tűnt a földnek virága?
Elmém tanyája tébolyult rémnek,
ki szívemben hál, s röpteti lelkem,
sóhajom is az ő igéje lészen hová tűntél, belőlem, égi szózat?

Szél fú, szálak lengedeznek
Szél fú, szálak lengedeznek,
csalitban vizsla lapul.
Szimatol mezőt s martot,
űzött vad nyomát lesi.
Farkát zászlósán fölcsapná,
ha űnő verejtéke bújna orrlikába,
ám az űnő égen iramol már,
s a vizsla farkát lenyeste a korcs vad,
őt örökkön űző gazda, kitől
hull a v a s kenyérnek héja,
míg ő maga friss húst lakomáz,
de csalitban vizslát lapultat.
Melyik boldogabb mégis?
A tohonya gazda, kit csúf
betegségek ölnek, lidércek
vernek tanyát kalapjában,
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rikoltásuk, civódásuk kihallik
messze; légzése nehezül,
haja sfoga elhull, szeméből
a fény setét kútba szűköl?
Vagy jobb tán a kopónak,
ki életét amannak szenteli,
mégis jóra sohse várhat, csak
vastag botra, kehes szalonnára,
éjjel Lúna képét félve vicsorg,
öldös gyöngét, melegben
nyelvét lógázza, s értelme
nyálaként a porba csurran?
Mégis, legjobb tán az űnőnek, ki
megmenekül százszor, ezerszer,
rianása számos, égen a csillagok,
s csupasz kölykét védi, nyalogatja,
elvonul, ha mögötte baj setétlik,
s mint szellem járja erdő árnyát,
csak, ójajj,fogy körüle az erdő,
ezért fut hát tova szárnyas égen?

2003. szeptember
Azt mondod,
közben kávét teszel föl
és cigarettára gyújtasz,
hogy nem érdekel
mit pofázok összevissza
erkölcsről, Istenről,
sőt a létezésről általában,
ekképpen művészetről is sokat,
mert előbb-utóbb eljut idáig az ember,
ha sokat elmélkedik,
és megdöbbenve
tapasztalja,
hogy mindez senkit nem érdekel,
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tiszatáj
egy-két embertől eltekintve
a számszerű többséget
egyáltalán nem érdekli a művészet,
mert ölni akar
ölelni akar
pénzt akar
gyereket akar
egy autót akar
nyugalmat akar
aludni akar
repülni akar
élni akar;
ezért a művészet őt sem érdekli,
és nem érdeklem én sem,
a kaput egyébként belülről is
gombbal kell nyitni,
ott van jobbra,
hogy a hajléktalanok
ide ne szokjanak.

