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Szökés

Az ismeretlenf6ldeken
néhány érezhetetlen óra
Lombzúgás Napokfénytelen
erdeje zúdul a fogolyra

De a vízillat elvezet
egyedal a hideg s6tétben
Az eltuno utak felett
a tóig az órz6tt vidéken

a házakig a réten át
Kúszni a fuben a homokban

fényektól fényekig tovább
az utcát elkeralve hosszan

A sz6gesdrótokon k(val
Felállni egy lámpa alatt A
betonra rót árnyék teral
és lassan fölnyúlik a falra

Kíval a sz6gesdrótokon
megrándul és megáll a lábam
Ablakom fénye körbefon
az ázott falak égi illatában

Olvadás

Én a zsebemben pénzem után kotorásztam amíg ó
nem szl1n6 bajait taglalta a vodka hiányát
hogy nincs pénze kenyérre se másra Az ellwszolódon
gézl a kezén A t6rés helyeit pityeregve mutatta
Mindene átázott hállottam szortyog a hólé
tornacipójében Nem tudtam már befejezni
Azt amit elkezdtem neki mondani Boldogan elment
Késobb tudtam csak mit akartam mondani Bácsi

in a tavasz tudom én melegek már délben az utcák
mégis Lássa be Jól teszi hogyhafellJlt6zik estig
Most CSEPERÉSZGET ugyan de az é.üeli fagyra vigyázzon
ÉS A VIZES ZOKNIT HAzAÉRVE CSERÉUE LE R()GT()N



26 tiszat6j

Az or
Robbantás Robbantás Robbantás A kiáltók

nem látszottak teljes alakban csak sisakokról
villant néha a fény a vigyázódomb tnögill erre
Lassú tuz indult el a kábeleken hogy a pillér
vázát felrobbantva a plasvik jófele döntse
Swkni alaJrtam Tfz napon át vizsgáltam az erdot
és szimatoltam a vfz-szagot ösztiJnösen De kivártam
mig egyedill biztak meg az orséggel Hogy a rétre
senki se jiJjjiJn az erdóboi mig tart a gyakorlat
erre vigyáztam Lassan elindultam le az útról
és már rejtett volna a st1n1 gaz meg a holt ág
Ezt vágytam De tudom késo volt Akkor a réten
megvillantak a töltetek és hiJrdilltek az aknák
Aztán csönd lett Ismertem tlz napja a hangot
Most úgy éreztem mégis jó volna hasalni
Elmosolyodtam Egész a kiJzelben ZÚGTAK A MÉHEK
Éreztem késo és végre megálltam a fák k/Jzt
Megfordultam Acélszegecsek csattantak afákba
Harchoz iJviJltiJttekmár túlnan is ÉS LEFEKfJDTEM
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