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Ugyanaz a cinkosság viccmesélés közben,
És valamiféle testi meghittség is,
Vagy csak gondolom,
Tehát a Japán palotánál 
Részemről az irigykedés,
Meg általában az eső,
Pedig szombatonként odahaza dehogyis esett, 
Ugyanott, ahol a rendőrkapitányság,
A Ságvári utcában volt a rendelő,
Fehér csempékkel és hatalmas kartoték-szekrénnyel, 
Utóbbi évek múlva, selejtezés után 
Hozzánk került és apám töltötte meg,
Valami paraván vagy függöny mögül 
Figyeltem a nőbetegek rengő kebleit,
És sejtettem, hogy nincs ez rendjén,
Nem tudtam, mit keresek itt,
Lehet, hogy nem volt kire hagynia,
Vagy csak annyi történt: kimentett az egyik 
Egyetlen délelőttre a másik kezéből,
Nem dicsekedtem vele az iskolában, annyi szent,
És vacsoravendégünk a Bokor nevezetű 
Kertbarát vagy filatelista volt,
Mindenesetre apám oldala,
Dohányos, ami nem jellemző nálunk,
Szépre száll a füst és bolond, aki állja,
Ment a feleselgetés,
Nagyon boldog voltam akkor,
Annyi biztos, ágyban a helyem.
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RIANÁS

Nincsen út, csak közelre, part mentén, 
letaposott hóban. A visszafagyott 
rianás nem töri a képet, dermedt 
villám, nem talál: adj enni a hattyúknak, 
sétálj, mint egy tüdőkórház lakója.
A móló csúcsán sirály ül. A hó alatt
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sárrögök, kavicsok csúsznak -  
a szem fehéret érint a fehérhez, 
az utolsó lépés a puszta tágasság előtt 
vöröses kőperem, a nyárból ismerős. 
És visszafelé csizmád nyoma 
már megjelölt. Mint a hattyúkat

a nyakukra tett sárga műanyag szalag: 
kiveti madarait a sík vihar, s míg 
csillagokban szétfutnak hasadásai, 
itt nem marad más, csak az olvadt, 
sáros gondolat, mely lassan majd 
kipereg a rovátkákból.

MINTHA SZEME LETT VOLNA

A felpörgetett fát a legügyesebb 
messzire ütötte. Szaladni kellett, 
hogy elkapjuk, és aki rosszul nyúlt 
érte, azzal múlni kezdett az idő,

nevet kapott és lett családja, 
kérdezgettük, ki látta. De volt, 
amikor rontott az ütő. Olyankor 
elég volt őt lecserélni, különben 
mindenki maradhatott a helyén,

sosem amellett, akibe tudtuk, 
hogy szerelmes. És volt olyan is, 
hogy a pörgő fa pont a kezembe 
talált. Mintha szeme lett volna 
az időnek, átmetszve a kéket

a zöldön át, és mire leért, észre 
se vettem, hogy eltelt harminc év. 
Szerencse volt, kiáltották a többiek, 
most az egyszer, szerencse.


