
mint a patakok, a folyók

eleinte azt hittem, ismerni fogsz,
úgy ismerni, ahogyan szétoszlik a tekintetem,
ahogyan felolvad a körülötted vibráló
elektromosságban, a hétköznapi csapadékban,
meg ebben a remegõ láthatatlanban,
amely beborítja az egész bolygót,
mindaddig, amíg itt hintáznak
a fejünk felett a szótagok,
azok az eldadogottak;
nem értetted õket régen,
mert betonból volt a hallójáratod,
a dobhártyád, és az arcod megkövült,
akár a felhõk a zivatarban késõ délután,
amikor a szürkület a szemed lett,
az esõtömb pedig az orrod,
kértelek, szakadj a vállamra,
folyjanak csermelyként a karjaid körém -
szeretnék megfulladni általad;
mert hiába ismerem a sodrásirányt,
úgy ismerem, ahogyan te 
a partjaimba harapsz, csapódsz, 
nem lennénk több, mint lét a mederben,
néha kiöntünk, áradunk, de végül

visszahúzódunk magunkba,
magunkba úgy,
mint a patakok, a folyók

(megjelent a Mûút portálon és a Dûlõ 014-es 
számában)

harmat

és hát a hegyek is úgy születnek, ahogy hittem.
töprengve, reszketve, mert nem tudják,
lesz-e idejük fölébe nõni a tájnak,
mielõtt meghalnak, mielõtt elfelejtik õket 
az évszakok.
nem bízom a természetben, nem moccanok,
amíg a vállamnál fogva hátra nem húzol,
hogy megsúghasd, igaz, lassan bomlanak 
a másodpercek, 
de végül olyanok leszünk mi is, akár a hegyek,
némák és idõsek, kék dermedések 
az emlékezetben

(megjelent a Palócföld 2014/3. számában)

az enyéim csak

ki nem ejtett
betûoszlopok
takarnak
mint aki a sínek közé - -

esett aznap
elfolytak a város színei
ahol betonárnyékokban
kiabál a másod

leghangosabban az enyéim csak
mint gyermekszobrok az agyagból
kiválnak
köldökmagányból apró emberek

(megjelent az Irodalmi CentrifugA FEM-X 
rovatában)
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Mûhelymunka

Soha semmi nem ugyanaz vagy ugyanolyan. A pat-
tanó húrok is más szögbe fordulnak a pillanat hevében.
Mindegyik másfelé szabadul. A mi esetünkben hasonló
sincs. Naivnak tûnhet, de így van. Pillanatként léte-
zünk. Te is meg én is, és õ is. Ez szép átmenet. És ami
a legfontosabb, hasonulatlan.

Zavarbaejtõ valaki olyanról írni, mint Manyi, többek
közt a fentebb említettek miatt. De ez teszi érthetõvé,
valamelyest megfoghatóvá azt, hogy miért fontos
olyasvalakirõl írni, mint õ. Egy kognitív személyrõl van
szó, aki minden élethelyzetben rendkívüli módon ön-
maga, így késztetve másokat is, a szó elvont értelmé-
ben vett, hûségre és szeretetre. Ez adja a rezgést, ami
belõle fakad. Elkerülhetetlen vele a kontaktus. Meg-
számlálhatatlan pillanatát ismerem, érzem/éreztem

testközelbõl, az összkép mégis fókuszon és rajtam kí-
vül áll, és ha hunyorgok, se sikerül igazán kiragadni
pár – helytálló és épkézláb – jelzõt. Érezni kell. Aspek-
tustól függetlenül olyasvalakiként tekinteni rá, mint so-
ha senkire, így kapunk átfogó képet, válaszokat a ki-
mondott és kimondatlan kérdésekre. Az árnyék lénye-
ge a körvonal, ezzel oldható fel a személyiség, ezen
személyiség problematikája is. A pillanatoké. Így lehet-
séges, hogy a versek – a csúcs felett álló, ebédekbõl,
utazásokból, mindennapokból és egészet alkotó – pilla-
nattömegekbõl tevõdnek össze, árnyjátékok, melyek
aszfaltra vetülnek, a test mögé.

(megjelent az Irodalmi CentrifugA FEM-X 
rovatában)
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