
harmatban mosakszik a fű
az együgyű szél megtanít
milyen fontos vagy te itt
körülvéve emberekkel
életre rázott a vekker
és a nap tojássárgája
csorog hetyke tonzúrádra

Miért
máig se tudsz róla
vagy ha igen akkor jól titkolod
hogy én akkor
meg akartalak csókolni
de a nagy zajban a sűrű cigarettafüstben 
valahogy eltévedt a szándék
bár a vágy gyújtózsinórja sisteregve égett
elkísértél a buszmegállóig mintha mi sem
történt volna egy gyors szia szakított el minket egymástól
nélkülem mentél haza az otthoni sötétbe
tiszafád oltalma alá nélküled indultam haza
szánalmasan lötyögött rajtam a nyári levegő
a sarkon egy bakfis felajánlotta szolgálatait
háromezerért te szerencsétlen szépség
gondoltam számomra egy nő megfizethetetlen
minimum egy életbe kerül
este lett mire hazaértem és nem értem
azóta se miért…

Helyzetdal
Húslevés. És helyszín híján a helyzet,
amit semmilyen szándék nem jellemez,
mert hiányzik belőle a helyszínhez
illő jelmez is, lévén a helyszín
elvont fogalom csupán, mit nem nevez
meg a darab semelyik szereplője
sem. Hogyan is tehetné, ha egyszer
ebben a szorult helyzetben maga már
nem szorul útbaigazításra. Fiam
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meséli másnap, hogy álmában összenőtt
a szemöldöke a szemöldökömmel,
sziámi szemöldökikrek gyanánt
merültünk mélyre egymás tekintetében,
s ott alhattunk is, bár nem elég mélyen.

1965
Csontlevés. A veleje még hátravan,
mélyen, voltaképpen a föld alatt,
ahol a béke — mások szerint csak harc
dúlhat. Hogy miféle, az már a költőn,
a felgöngyölő régészen múlik,
és gyerekmunkásain, kik a szerszám
nyelének támasztván borzas fejüket —
fényképezkednek. Mert a munkagödör
ellenáll a tűző napnak, azonban
a fény épp elég a görbe idő
rögzítéséhez, s a szürcsölésből
egy kevés mintazaj. Végzünk hamar,
sötétedésre kivakarjuk magunkat,
s akkor csontunk sárgás levélszínt kap.

Epifánia
Tisztára anyám vagyok. Reszketek,
mint a kocsonya, és rémülten nézek
minden halandóra, haldoklóra, és
bizonyos halfajtákra is, amelyek
balra mögöttem vergődnek a fürdő-
kádban január hatodika, azaz
Vízkereszt óta — amely dátumhoz
anyámnak semmi, de semmi köze.
És mégis. Mintha mégis látna most 
borotválkozni felgyűrt ingujjal
az ovális tükörben s a háttérben
a tátogó halakkal a kád sárgás-
fehér zománcfenekén. Istenem, ha
látná ezt anyám, mintha látna szegény.
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