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Ayhan Gökhan

Általában

Lila volt a meggylikör-kórház ma nagyonsokáig általában.
Lila volt a délelőttöm, mint a bokám leeséskor ltalában.
Lila volt a bokám, mint a kórház, elvakartam, aú, fájt, talában.
Lila volt a kivizsgálás, lila a délelőtt, meggy-lila, au, alában.
Lila volt a búcsúzás, sajgott, mint a bokám lilán, lában.
Lila volt a kórházi ebéd, a bokám elkentem, ában.
Lila volt Geri tekintete, a délelőtt egy bálnahas, ban.
Lila volt a Geri figyelte bálnahas, szomorú az uszonya, an.
Lila volt a bokám délelőttje, elvakarni sem volt kedvem, n.

Anya egy

Fel sem merült egy
kérdés, inkább egy-
szerűen horogként akadt egy
belém, mint faágba  egy
szemét. Fel sem merült egy
kérdés, inkább egy
horogként akadt egy-
enletesen, mint szemétbe egy
faág. Ki kezdte, nem egy
megmondható dolog, meg egy-
szer sem tudná mondani, akartam-e egy
megszületést, akarta-e, hogy szülessem egy-
szerre meg, akadozik bennem a kérdés, mint egy
horog, beleakad a kérdésem, mint egy
faágba ütközött szemét, megütötte egy-
szer magát a kérdésemben, szemét egy
anya. 
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Ne szólj hozzám!

Mintha a szennyestartó labirintus-fedelén
egyensúlytévesztett-állnék, olyan
bizonytalan vagyok, egy magára
hagyott, többé nem
használt megálló busztáblája, hagyj egyedül,
békén, ne hozzám szólj! nem 
használom a világot, mert nem
használ nekem, leejt
egy torony tetejéről, a bajom, ha egy
torony tetejéről figyelném, eltörpülne, de nem
törpül el, nagyobb nálam és a torony tetejénél, de
mint a másfél méteres szeplőm, soha nem hagy el, ha
neve lenne, úgy hívnám, hogy Szürke, békén hagyj,
egyedül, ne szólj hozzám! senki
nem törődik velem, mint öngyilkos bolygó, pörög
a tejszínes félelem tízmásodperces biliárdgolyója, eltalál, behorpad
a lelkem feketéje, veszítettem, elvesztettem 
a koffeint. Durván odaégett
pirítós vagyok a kuka alján, annyira
figyelnek rám, mint a kuka turkálót idéző alján
az égett pirítósra a többi nemtelen szemét, ragad rám
a bajom, mint pirítósra az odaégett, fekete ég, ahova
nézek, egy fekete ég odaégett pirítósa
bámul, a pirítóssütőben szerintem
nagyon elrontottak valamit, engem nagyon
elrontottak a pirítóssütőben. Hozzám ne szólj, 
egyedül hagyj, békén, félelem!


