
Megint se bez he tõ vé tet tem ma gam,
be lém ha tol már min den fur csa élet,
vé de kez nem megint hasz ta lan,
a jó sö té tet fel sér tik a fé nyek.

A nyu gal mat fel ha sít ják a vá gyak,
szer te re ped, mint fá zós té li kár pit,
a fé le lem szö szei szer te száll nak,
meg te het nék most ma gam mal akár mit.

Rez zen az éj, a fé le lem a szám ban,
a vágy a tes tem mé lyé ben do bog.
A hosszú bol dog sá got nem ta lál tam,
az enyém mély fáj dal mak közt da dog.

Köl té szet Szál ló
Né ha el kell lá to gat nom
a Köl té szet Szál ló ba.

Nincs az ilyes mi nek le szö ge zett rend je,
sza bá lyos szi nu szai,
csak egy sze rû en ér zem,
men nem kell, me gyek.

És nem a hûség–hûtlenség 
ten gely ha tal mak a lé nyeg itt,
sem a sze re lem meg a sze re tet fo ko za tai.

A lá nyok és a lán gok,
a zi ze gõ éj sza kák,
az öle lé sek so ro zat gyil kos sá ga,
a vágy szik la csap ko dá sa,
az oda adás sza ka dé kai.

A Köl té szet Szál ló ban
meg le he tõ sen gya ko ri ven dég va gyok,
és ha éve kig fe lé je sem me gyek,
ak kor is rám kö szön nek a pin cé rek
a reg ge li nél.
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Val lo más



Nem ér tem
Két hó na pig a mobilom né zem, 
mért sze ret lek, ta lán majd meg ér tem,
mért hi ány zol –  –
mért tar tom a so kat is ke vés nek,
mért sze re tem a te gyön ge tér ded,
mért sze re tem a te rin ga tá sod,
mért olyan mély a te hall ga tá sod,
mért rúg nám fel a csön de met ér ted,
mért vi lá gít a te sö tét sé ged

Nyelv újí tás
Ha azt mon dom, sze ret lek,
sem mit sem mon dok: 
egy po ros szó tár ból
elõ rán tok egy agyon ta po dott ki fe je zést,
mint ha azt vár nám, alélj el,
mert meg kö szön tem a va cso rát.
Jflogdum, tmiloduk, aluktén –
ilyes mi ket kel le ne mon da nom,
ked ves nyelvenkívüliségeket.
Légy tü rel mes, kér lek,
meg ta lá lom a nyel vet,
amely ké pes ér zé kel tet ni leg alább,
mit ad tál ne kem,
mit adsz na pon ta,
a hi á nyod dal is.
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