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Talán észre sem veszi

gyerek vagyok az udvaron
rozsdás a fű talpam alatt
levágott véres fejként hull
a Závoz mögé a nap

*
elefántcsonttoronyban éltem
költő voltam és kisgyerek
minden csillagot és szépséget
e hajdanvolt korból ismerek
tavaszokat cipeltem magammal
hogy megmeneküljek a tél elől
tudásom szent tudás tudom
minden asszonyöl anyaöl
a semmiből kiment majd visszadob
mind aki szül az öl

*
virágzik az akác
anyaszagú nyár
a mályi temetőben
csönd búsong a kőben
a lombban fény neszez
hiába vagyok itt
én mindig máshol maradtam
utolsó tolvaj visszalopom
amit adtam
anyám a földben szétrohadt ruhában
fekszik apám mellett
nap süt a rideg sírkőre
mint rozsdás szeg a deszkába
beleeszik magukat a telhetetlen időbe

*
fiamnak mondom kifényesedett
szavakkal a dűlőket az utat
a patakot a kis fahíddal
ahol hancúrozó napok játszottak velem
de fiam nem azt hallja amit
én mondok kilóg az időből
amelyben valóban megtörténtek a dolgok
a gyalogút a patak a kis fahíddal
ő talán észre sem veszi
ahogy játékos kiskutyaként
hempereg a szél a fűben
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Érdemes volna 

könnyű nyári éjszaka
tücsökszóval csillagokkal
úgy lopta kezét a kezembe
mintha egyenesen pulzáló szívét
adta volna át nekem
új voltam még neki és szokatlan
mint az elsőáldozási ruha amit életében
csupán egyszer visel az ember
vajon miért olyan jó a másikban
és miért jön reggel az éjszaka után
kijózanító másnapos más nap
a szív megbízhatatlan elhangolódott
iránytű de mi mással navigálhatnánk
magunkat tudom azokból az ártatlan
szemekből kidudorodó könnyek igazgyöngyök
voltak amelyekért a tenger mélyére is érdemes volna

Halálpróba

mert úgyis megjön minden éjszaka
vár ránk mindennapi halálunk
a semmibe hazatalálunk
hol nincs bűn nem érződik vér szaga

nincs múlt jelen jövő sem lesz talán
mibe kapaszkodhat az ember
ebben a partiban úgysem nyer
falat hús csak a hentes asztalán

kibe kapaszkodjon ha senki sincs
az ajtó mögött mit kitárni 
amúgy sem lehet letört a kilincs

betelt a nap nincs mire várni
csak most veszed észre hogy mennyi kincs
volt itt amitől meg kell válni
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