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Tájékozódás

Tenyerem: térkép,
s látom: az összes utak
lefutnak róla.

A Világ arcai

Kósa Ferenc fényképeire

Templomtetőn a
Szent Lélek galambjai
épp pihenőben.

          *
Még egy gyúlékony
fatemplom is erős vár
lehet az éjben.

          *
Stonehenge madárral:
pillanat és öröklét
harmóniája.

          *
Gravitáció:
víz botorkál lefelé
a kövek ágyán.
          *

Hiány 1.

Hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek, szombat –
hol vagy, vasárnap?

Hiány 2.

Kiürült maghéj
megzörren az ág hegyén
s lehull a porba.



1716

Nádbugák fölött
lengeti fellegeit
a Fudzsijama.

          *
Éjjel meg nappal
nyitva az Arany Kapu –
bújjak-e rajta?

          *
Kővé vált lelkek
néma kiáltásai:
Navahók Földje.

          *
A sziklacsúcson
bármily hosszú is az éj,
napom kivárom.

          *
Vakító kék víz.
Szertehintett csónakok.
Dalol öt pálma.

          *
Föld-víz határán
Kelet-Nyugat összeér.
Eljutsz-e addig?  

Jégország arca:
tiszta víz, ég, kő, felhő.
Fákat nem látok.

                *
Lenn a Holt tenger,
ám fölötte eleven
szikla-tolongás.

                *
Ez itt a Törvény.
No meg a Történelem.
Kőbe van rejtve.

                *
Ím, a Teremtés
szétomló kellékei.
Ki tette tönkre?

                *
Ha tudod, döntsd el:
tükör által fényesen
vagy homályosan.

                *
Kapuk torkán át
befelé Indiába.
Benn Titkok várnak.

                *
Öröknek tetsző
kőfejek mosolyognak
bátorítóan.
                *
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Tömeg vagy magány?
Ettől s attól egyaránt
torzul a lélek.

          *
Új kor szülötte:
kenyérhéjra taposva
mond miatyánkot.

          *
Lakosság?  Nemzet?
Fogyaszt, ürít, szemetel –
létét betölti.

          *
Imitt-amott egy
kicsi gyermek nyiladoz.
Remény virága?

          *
Jó, hogy nem vagyok
kutya: ily sok szagtól én
megzavarodnám.

          *
Lám: e rongyok közt
fetrengő hajléktalan
én is lehetnék.         

* * *

A Város

Zaj, tagolatlan
lárma – itt csak süketként
találhatsz csendre.

          *
Sajog e nagy test
lüktető érrendszere
el-eldugulva.

          *
Mozgólépcsőkön
gyűrődve árad le-föl
az élő massza.

          *
Eget nem látva
futkosunk csak idelent:
hangyák a bolyban.

          *
Fedeles hátú
rovarok sokasága:
gépkocsicsorda.
          *
Őt minek hívjam?
Víg utcazenész? Netán
muzsikus koldus?

          *


