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Légszomj és hányinger

Soha nem halsz meg annyira, hogy sírj. 
(Jack Keruac)

Túl kell jutnom azokon a dom
bokon amelyek évek óta 
ott magasodnak mögöttem Kel
eten Mögülük kel a Nap és
mögülük emelkedik ki a 
Hold Nincs több haladékom érzem 
de hogy miért most érzem ezt ar
ra már nincsenek feleletek 
bennem Meg kell tudnom mi van mö

göttük Van-e odaát vala
mi olyasmi hogy ott már a sem
mi kezdôdik ahová való
színûleg azok kerültek az 
életembôl akikkel már sem
mit sem tudtam kezdeni élet
em valamelyik pontosan kör
ülírható hanyatló szakasz
ában Kudarcaimmal szembe

sülök tehát ortopéd létez
ésem elhallgatott önkénye
ivel ballépéseivel Öl
es léptekkel ösvényeket nem 
is keresve haladok a fél
elem általam kijelölt i
rányában felfelé de pontos
ítanom kell félelmembe agg
ódás keveredik és némi 

légszomj és még kevés hányinger
Pedig a helyemen vagyok Tud
om hogy képes vagyok az ilyes
fajta szembenézésekre még 
is remeg a lábam és az i
dô is mintha összezavarná
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szárnycsapásain túl hol kezdô
dik a múlt lebontásához fel

tétlenül szükséges magasság 
a dombok gerincén Na jó hi
ába a félelem és az agg
odalom meg fogom csinálni
Fontos hogy az ember pontosan 
tudja mi van a háta mögött 
honnan lép elô a Nap és hon
nan emelkedik föl a Hold és
hogy lakják-e ôk életem hal

ottjai ama dombok völgye
it és csüggesztô tisztásait
Bekövetkezhet hogy nem én me
gyek csak a lábaim visznek és
csontokat rugdalok szét a vö
röses homokban gerincek rop
pannak el csizmám alatt Oly
kor meg azt érzem csukott szemmel 
is tudom az irányt mert az i

rány én vagyok nekem kell lennem 
különben összekeverednek 
a lélek túlérzékeny irány
tengelyei egymással és so
hasem tudom meg ôk laknak-e 
a mögöttem sötétlô dombo
kon túl vagy azok vagy talán még 
mások Egyenletesen hala
dok ami boldoggá tesz egyben

Nem nézek körül de érzem a 
melegvérû állatok mozgá
sát körülöttem a kígyó te
kergôzését a lábam között 
növények agresszív illatát 
különböztetem meg az ég al
ja felôl megérkezô könnyû 
szélben Zihálok mert elszoktam
mindenféle megerôltetô

mozgástól Közel lehetek Hi
deg áramlik fölfelé felém

4



És mintha hangokat is halla
nék ahogy kavicsokat egymás
hoz dörzsöl a hullámok között 
ülô kisgyerek Véres tenye
rébôl szüntelen ezüst pereg
rá a vízre Azt hiszem közel 
vagyok Tágra nyitott szemmel le
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