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Azt hittem, 
Bukowski verseit viszem magammal az útra –
kilenc óra buszozás három szünettel,
mert a buszon nincs vécé,
de a pihenőhelyen igen 
és újabb sört vehetsz az 
újabb szorongásért a méregdrágában,
de én a Bibliát tettem el. 
Mindegy,
az is jó lesz.

Inkább két doboz sör és ne egy,
igen kettő és így az is jó lesz.
És imádkozhatunk majd, hogy kibírjuk
a legközelebbi megállóig, ahol talán 
a közelben akad egy bokros rész, egy sövényes,
a pénzveszteség nélküli könnyebbüléshez.

És az jutott eszembe váratlanul,
hogy Isten mégiscsak van.
Létezik és majdhogynem valóságos.

Az Isten: mezítláb egy dűlőúton,
forró homokban kisfiú fut.
És néztem kifelé az ablakon a hátráló tájra,
amelyik szembe jött velem.
És nem értem és látszik rajtam,
hogy nem értem.

Jobb ott, ahonnan elindultam
vagy ott jobb, ahová utazom?
Ezt nézegettem az ablaküvegen.
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90 PUSZPÁNGMOLYOK

egyszerre lökik el magukat a fenyőágról
a vadgalambok felettem
kétoldalt bukszus sövény
jobbról balról ajtó nyílik és csukódik 
a bukszus sövény falán
heinz edelmann rajzolta ezt a figurát is
miként a sárga tengeralattjáróét 
mind egy szálig
a hullámzó gordonkán evezni lehetetlen
ilyen sekélyesben
az emberekből közönség lett és
kijárási tilalom van disneyland-ben

az új idők új dalai 
a szórakoztatóipar szolgálatában
a kihízott gitár hamis hős hasán
a búcsúk koncertje egy képernyőn
az egész afféle maradvány

átrohan egy nem létező lény
jobbról balra talán
lányok szaladnak legelöl
eldobott bugyik potyognak utánuk
legalább negyvenen vannak
mit kereshetnek a bukszusok szegte úton
nem tudom
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egy kihízott gitár
a bugyik nem érdekeltek 
a lányok érdekeltek és hogy miféle betegek
akik bugyikra gerjednek
bár ez sem különösebben
ki nem volt még velem? rikoltottam világgá
sok éve az elvetemült történetek-ben
érdeklődés fog karon érdektelent
ez a gitár jelen idejű 
balról jobbra átvillan részletgazdagon
aztán vissza & vissza talán
a búcsúk koncertje egy képernyőn

hogy ki volnék és te ki lennél
egy mindent átkaroló ölelésben
ezt sem tudom
de legalább megkíséreltünk erre 
fényt deríteni
miközben elpusztultak a bukszusok
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