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Kallódások 6—10.
lehull a fény a szomorú gyepre, az első didergő
őszi futamok, a kietlenség csupasz falaira vetve
nő az árnyék mint a fájdalom.
megáll a kérdés, tárgyak reménytelenségét
lopják be
a testbe a szemek, hogy a múlás döbbent
lényegében
hideg villanással
egyesüljenek,
sápadtan hátrálnak az érvek, egy csüggedt
vízióba
áll be a világ, a romló gondolat gyönyöröket
hintve
lebeg túl az üres éjszakán.
*
b

krisztusi hajlamok keserű keretben,
fénye megfagyott,
illúziók testetlen
zuhannak át az ablakon.
kihűlt nyomok a megürült parkban,
nem kell a beszéd, s a jóság mi ma
megdermed
az ajkak
szögletén.
kopottak vagyunk, társaink fekete
marják az eget. idegeinkben
lassan
megváltó hitünket benövi a csend.

az éjszaka
tömegben
a lámpavasnak
sem jutott szóhoz
varjak
siralmasan
szót kér a lemondás

*

arcodon hiányos életünk szegfűálma. riadt
szesztócsába
dugom a fejem, szédüljön ki az üres értelmetlen
éjbe.
minden torkot kaparó
szerelem.
de a mutatvány is kihull magából, csak álmod illatozik '
mint jószagú mesék, felriadsz majd s kulloghatsz
utánam
szokások mocskos
reggelén.
tehetetlen
szemek a fölnyersült
világból, legjobb lenne
mindig fognom a kezed, de vesszük a táskát
elmegyünk
kenyérért
s este beharapjuk a ráhullt
könnyeket.

pontos kimért szavak kellenének, mint jól készült
ökölvívók
józan egyenesei, mozdulat ahogy az éhes állat asztalnál
remegve
a lebillent morzsákat
meglesi.
valami arcpirító vijjogó remény, remény mit megforgat
szaggat
s feláldoz a nemes indulat, szent ujj magasba lendülő

mocsárból kivivő
utak.
feszültségünknek
nagy formák, széthullt
ifjúságunknak
értelmes menedék, de csak zuhan ránk fogunkat
kiüti
szívünket
alázza az éj.
*
csöpögő csapok leszakadt redőnyök, az igénytelenség
huzata
mellbe vág. borítsd magadra nyugodtan merész
álmaidat
és várjad a halált.
guggolsz korodban mint szűk keretben, a sóvárgások
kútja
végtelen, tisztátlan évek vaspántos napok
idegenek
kerítik be az életed.
nem igéznek mázosabb percek, kallódnak
szemeid
a meghűlt tereken, tépd le a nyálas türelmet
szívedről
tedd el a kezed és eredj.
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