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KÖTETBEN ELŐSZÖR MEGJELENŐ 
VERSEK, TÖREDÉKEK

[ M I C S O D A  É J S Z A K A ]

Micsoda éjszaka… ha szemem lehunyom
havas járda kezd özönölni.
De fázom nélküled! Csak szemhéj alatt
áramló járda hófehér hadarása,
csak egy felkiáltás Te drága!,
egy szégyenlős, lefulladt,
oly szűk torokból, mint egy gyűszü-lyuk

égvefelejtett villany vádbeszéde
ajtórésből, futnifelejtett járda micsoda
éjszaka volt, miféle villanyfény
szűköl a szűk lyukon préselődik a résből
résen van mint a kiáltás miféle
szál szakad el szakadatlan
miféle drága Te miféle hóizé

a villanyfény
takarószobrok párnaszobrok
A villanyfény! kiáltja hangosan
holmi szertartásmester az ajtószárny
kitárul de a járda vágtat be
valami tévedés veled a járda
és csupa hó vagy csupa hó a kabátod
bolyhai, szemöldököd szempilláid
friss hó a hajadon de most látom mezitláb
s a szétnyílt kabát alatt meztelen vagy
s hogy jössz felém még ott is hópihék!
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még ennyit látok aztán
felágaskodik a bejáratot
keresi keres téged nem igazítja kéz
mert feszülünk egymás keresztje Krisztusa
széttárt karokkal tenyerembe
körmeid mint szög

R A P S O D I A

Most elhagyhatnánk egymást,
most beláthatnánk,
hogy összetartozásunk eredménytelen volt,
hogy – bár a szomjúságtól cserepes szánk,
hogy – bár a szikkadtságtól pattognak csontjaink,
s az arcunk árkain s lepedőnk ráncain
és széthasadt mezítlen testeink karsztvidékén
a vedlő kígyók lázát szomjazzuk,
a vedlő kígyók lázáért vacogunk,
nem a felbukkanó forrást kívánjuk,
hiszen a forrásból addig nem ihatunk ––

–– és lapos tányérban vizet hoznak nekünk,
fületlen, rozsdás lábasban vizet hoznak nekünk,
kenyeret törnek a megsavanyodott levesbe,
és a kifőtt zöldséget elénk döntik, és

ó, nézd!

csördülve hull le a lánc
a gutaütött gyepre,  

láncunk ––
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–– míg az is belesül a hő cserépbe  
 
(folyóival, füveivel 
a Föld volt egykoron)

amely felett a samottszínű Nap.

1968. 7. 27.

[ T H E R M Á LV Í Z ]

Thermálvíz:
hétfőn és pénteken.
Thermálvízből a thermál:
zöld csík a csap alatt
halk, alig záp tojásszag
hétfőn és pénteken

alámerülök az
elvetélt csirke szagba
a zöld zománcfenén
birizgál sárga sarkam
hétfőn és pénteken
Gőz a légutaimban.
Utam a tisztasághoz

Buborékfürtök érnek
hétfőn és pénteken
szeméremszőrzetemen
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