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(Essünk túl rajta. Ez itt már a második kötet.)

Most se vagyok biztos benne, hogy a hullámos hajaddal kellene-e kezdenem vagy 
a szomorú mosolyoddal?

A szépséged.

Jól megírható viszont
hogy én lettem a fiad: a legcsúnyább férfi Magyarországon.

Megbuktam anyából
de talán te is megbuktál fiúból
már megint nem sikerült
mind a ketten megbuktunk már megint
gondoltam a halálod napján
de még ez a már megint is
tisztátalan mentegetődzésnek tűnt fel
és csak loholtam hóttfehéren az egérszürke kórháziroda-folyosókon 
a fejem helyén férges hús-kosár 
De gondolatok furkáltak benne...
míg szórakozott velem az erőszakszervezet álmos halál-hivatala-----

Minden el fog pusztulni, ezek a betűk sem lesznek nemsokára, de megszületésük 
pillanata, melynek e betűk olyképpen nyomai, mint a porban ugráló veréb karmának 
gyors eltűnésre ítélt rajzolata -  van.

A történet én vagyok meg te.

Hol kezdjem a sírást?

Rába György

A DZSINN VÁLASZA

Parancsolj földi gazdám 
a mélyből fölbukkanva szólt rám

Add vissza
Nem azt nem tehetem 
kívánságod a harmadik utánit 
elkockáztam ifjúkorod 
a másodszori partot érést
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ráismerés újra játszott csodáit
hogy leoldozva ugyanaz a pendely
lélegzetfojtó bűbájt ismételjen
permetezetlen tönköstül kivágott
gyümölcsfádról se hajtathatok ágat
nem maradt kertész órádnak se csokra
cserélni léptet faló atlaszokra
magad egyetlen óriás száj
hideget forrót bezabálnál
keressem inkább újra ráják
rombuszhalak mélyvlzi társaságát
ott egy-egy áramütés elbeszéli
akarni sem több mint csak élni
de adhatok neked egy kavicsot
mindenség az is körbejárhatod
s falevelet zöldül szikkad leszárad
súg többfelvonásos tragédiákat
egy árnyékfolttal megtetézem
fény szívja föl hogy majd ő fényt emésszen
megértheted reggeltől alkonyig
egy élet kikerekedik

ÁLOM A JÁTSZMÁRÓL

I dekeveredtem 
máriás alsós römi a kártya 
amit játszottatok 
nem tanultam azóta sem meg 
hivatlan vendég hogyan nyerhet 
nevettem a harsogókkal 
harsogtam a nevetőkkel 
ahogy keverték verték a lapot 
a láng szemükből kicsapott 
észre se vették 
táncra penderült a dáma 
kardját suhogtatta a filkó 
gurult a király koronája 
ő meg inalt utána 
nyomában négyen ászok 
de a társaság se hallott se látott 
osztott terltett ölre ment
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a tisztjeitől fosztott regiment 
s tudhattam én érvénytelennek 
lapot kértek és besepertek 
azt hitték rangosak 
nagyasszonyok felségesek 
nem hagyják el keretezett 
pingált alakjukat 
kiszállhattam neszük se róla 
ám hol kutassak 
mesefának histórikusnak 
regés új bonyodalmat 
nem léphetek más krónikába 
más terembe 
mind kulcsra zárva 
ott már más tréfa járja 
más az ünnep

VÁNDORLÁS EGY ARCON

Bejártam azt a hetyke tájat 
pofacsonttól a begyes állig 
gödreit ónozza az önvád 
halmaira nagyralátás sugárzik 
s egyszer csak megláttam besüppedt 
hajdan különc tektonikáját 
elmaradtak kirándulói 
kik védett terepét csodálták 
s ahogy redői gyarapodtak 
rendező pályaudvarokká 
indító állomásukat már 
és úti céljukat ki tudná


