
de elárulni mégse fog, hisz sose hitt semmiben, 
önmagába árad, hajtja az ég képeit, s őrjítő 
emlékeit medrében görgeti —, ó tempó, ó idő. 

 
 

havibérlet 
meleg van, ahogy belépek 
túlfűtött pénztári meleg 
fél kézzel a sálam tekervényét boncolva 
sorszámot húzok, harminckilences 
pereg a sor, előttem még öt 
ma már harminchárman lementek 
percegne a falon az óra is, de digitális 
óramű pontossággal lép mindenki a pulthoz 
mikor a sorszám villan, én is sietek 
hetedikétől kérem igen teljes árú 
és számla nem kell, készpénz lesz 
köszönöm viszlát önnek is 
az utcára lépve arcon vág a hideg 
ott áll a jézusszakállú csöves kávés pohárral 
még jó, hogy a tízesből ötszáz visszajár, 
talán pont kijön belőle egy havibérlet az örökkévalóságra 

 
 

Patyik Fedon 
játszana 
Patyik Fedon egy délelőtt 
azzal az ötlettel állt elő 
hogy játszana 
valami fontosat 
 
tegyed a lábadat keresztbe 
valami fontoson merengve 
találd ki 
mit akarsz játszani 
 
Fedon a dolgomra nem enged 
keresztbe lábammal merengek 
találd ki 
morogja szüntelen 
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tudom már mit fogunk játszani 
okosat akartam mondani 
hogy meghaltunk 
fekszünk a föld alatt 
 
Fedon meg hirtelen komor lett 
hogy tudsz te örülni ilyennek 
gyerek vagy 
ez meg az életem 
 
éljünk csak helyette könnyedén 
hajaddal játszik a lámpafény 
naspolyám 
boldogan étkezünk 
 
aztán ha ettünk majd lefekszünk 
lefekvés előtt majd veszekszünk 
álmunkban 
könnyen kibékülünk 
 
álmomban mondja egy délelőtt 
hallgatom miközben felnövök 
találj ki 
valami fontosat 
 
 

Szarvas,  
agancs nélkül 
Ó, aavasz. Ez volt az első szavam. A kőbányai kisállatkert törött agancsú 
szarvasát csodáltam, micsoda büszke állat, és hol van az agancsa. 
 
A lakótelep közepén volt a lekerített rész, egyszerű drótkerítéssel, tyúkokkal, 
disznókkal és szarvasokkal, izgalmas összevisszaságban. 
 
Anyám magyarázni kezdte, szegény szarvas a kerítésnek rohant agancsával, 
szerintem elege volt a sárgarépa, meg a krumpli héjából. 
 
Babakocsiban ültem, nekifeszülve a biztonsági övnek kövérkés ujjaimmal 
az állat felé mutattam, tokám megremegett, nyálasan üvöltöttem. 
 
Ó, aavasz. Ennyi volt az első szavam, a kőbányai kisállatkert törött agancsú 
szarvasát csodálva. Ó, aavasz, legyél az utolsó.
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