
Há rom tömb bel odébb
fi úk ker ge tik a lab dát
ki csik a na gyok el len
egy lej tős he lyen
in kább a hegy nek mint le fe lé
mert ott fenn a na gyok van nak
há rom tömb bel odébb
fi úk ker ge tik a lab dát
és bár már be sö té te dett,
min den ki tud ja, ki van ve le és el le ne
és sem mi nem gá tol
egy újabb el söp rő győ zel met
a fen ti na gyok ja vá ra akik be lát ják a me zőt
és so ha nem cse rél nek tér fe let

és sem mi nem gá tol
egy újabb fel őr lő ve re sé get
a len ti ki csik ká rá ra akik nem lát ják át
akik még nem tud ják
a hát rá nyu kat
s ezért ke gyet len düh vel néz nek szü le ik re
akik el szó lít ják őket
min dig a kí mé let len harc köz ben
szü le ik re
akik vé gig csak áll nak
az ab la kok ban
s on nét győz nek 
gyer me ke ik mér kő zé se in
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Játsz ma a fél idő ért

Szi tá ló eső és két arc az ab lak ban

mi már el mond tunk
min dent min den ről
most már csak is mé tel nénk ma gunk
más sza vak kal
más hall ga tás sal
olyan nal
mint ez a las sú eső
de kit ér de kel ne 
az hogy mi
né mu lá sig
nem be szé lünk?!
ki ke res né ar cun kat
az ab la kok
szét fo lyó tük ré ben

Le írt sza vak bos  szú ja

ma éj jel
az ál mok út vesz tő jé ben

egy mon dat éb resz tett
ki tud ja hány mon dat
hagy majd hol nap
alud ni
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