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1.

SZÓMAGAM

Még késtek az esték,
s váratlanul csaptak arcul a hajnalok.
A szerelem hol jött, hol elhagyott,
s néha berúgtam, hogy a mesék
szépen átfolyjanak agyamon,
le a szívembe s tollam hegyén
fekete gyöngyként kiizzadjanak.

Próbáltam ezt, azt, főként magamat,
voltam szent, gyáva és harcos,
tipródó lélek, ki magában vajúdta
hosszan az ígéretet,
mely észrevétlen született,
egy csehóban, egy éjjelen talán,
mi elkallódott a hamu szórta,
bor és sör locsolta asztalomnál.

És egy nap elhagytam a régi cimborákat,
és csukott szemekkel felnőttem egészen,
vitt az élet, csak mert én nem léptem.
Lehet, csak az időben jutottam idáig,
s a városok, lakások, mindig ugyanaz,
olyan hasonlók. Mit csináltam eddig?
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Emlékemben van egy kép, én vagyok,
dacos és haragvó, nyugtalanul bízó.
S ott látom zöld szememben a szavakat,
dalokat és képeket, miket az évek alatt
szétszórtam, így herdáltam magamat.
S hogy még most is itt vagyok,
lassan ez az egyetlen didergésem,
hogy vajon hány részt kell még
magamból kivetnem, hogy az legyek
újra, ki oly büszkén hitte az életet,
mikor még késtek az esték,
s váratlanul csaptak arcul a hajnalok.
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HARAGGAL

Én haraggal születtem,
mit évmilliók és nemzedékek
hordtak össze gyűjtögetve,
s tömörítettek bennem
kővé, mely szívemen
dobban, míg van elég erő
vérem lüktetésében.

Haraggal születtem,
mert szánom a rosszat,
s a szépet, mi
hagyja magát elenyészni,
mint lágerekbe vonuló
néma tömegek,
mi furcsa kárhozat lett.

Én haraggal születtem,
ki nem bocsájt, nem sirat
szenvedőket, csak élőt,
akit a múlt büntet,
mit a jelen hibája tetéz,
mintha nem lenne elég
csak élni s embernek lenni.



8

ÁLOM

Egy álom velem született,
mutatva múltat, kérdve a jelent.

Nézem: hm, a nép!
A csőcselék,
néma csodáló
s csak titkon lázadó.
Csak meredek magam elé,
míg egy váratlan 
fegyver mellkasomba tép.

Így láttam a halált,
mely a mába vetett,
fosztva fegyvertől, rangtól,
s csak a büszkeségem
várja az újabb árulót.
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TIK-TAK

tik-tak
kattan
szemetel
felesel
időm

s fogy
a perc
a fény
a hét
meg az év

nézlek
téged
de meddig
kérdem
s félem
a választ
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tik-tak
kattan
az óra
s fogy
a perc
a hét
a fény
meg az év

s csendben
kérdem
szeretem-
e még
amivé
lettem
s tettem
a létem

és így
tik-tak
kattan
szemetel
felesel
időm
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2.

TALÁLKA

Egyszer sokáig vártalak
egy fényben fürdő téren.
Virágokat néztem,
és embereket, kik
mozgó díszei voltak e fénynek.

Múlt éveink emlékeit
lapozgattam magamban,
mosolyogtam, s néha
haragudtam, 
pedig már megszoktam
lenni nélküled.

Mégis vártalak,
türelmetlen akartam látni, 
hogyan lépsz elő a múltból,
hogy tartod kezed,
hogy nézel rám,
mit tudok mondani neked.
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Hiszen tűnt örömöm vagy,
és sejtjeimben lélegzik még,
ami nekem voltál, mi emlék lett.
De vagy-e oly szép, mint emlékszem,
vagy hangod és arcod kemény lett,
mint utolsó leveled,
mi porosodó polcomra helyezte
örök-emlék fényképedet?




