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today we play
tomorrow we pay

én nem akartam feltétlenül
képet rajzolni neked a halálról
de minek szabadkozni ellenszélben
minek aláírni ezt a szerződést is
be fogják oltani ezt is
felzabálják
szegik és szelik
hántják a szárnyakat
porciózzák a porciót

hiába hagyok hátra minden mocskot
ha megveszekedetten takarítanék
de még dohányzom és iszok látod
engem bomlaszt a fülledtség
pedig még sokfélét rajzolhatnék
túl sokszor elhittem én hiú
hogy ennek se annak se vagyok elég jó
túl sokat akartam hallani a templomokban
kétszer annyi szárnyat le is vágtam
csak mert meg akartam fogni

de nem vagyunk felszentelve
és túlzás minden áldozat
mert nem vagyunk freskó
a Halál sem magától uralkodik
és ő is csak az egyik
és soha nem láttam Palermót

csak az űr tart örökké
csak a hang teremt
hogy azt mondja
játszd újra Sam
szép a barátság szép a szerelem
fehér zaj
a kolonializmus romromantikája
ahogy ellepnek a posztinformátorok
Sam te vagy az emberem
és gyönyörűen iszom és dohányzok
csak egész nap zúg a fejem
ha nem vagyok otthon
a hátsó szobában hagyott tárgyaim
megállás nélkül bőgetik a porszívót
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today we pay
tomorrow we play

meg fogok halni mint a kutyák — 
azokat is elmondanám, de persze
kísértettek közt kit érdekel hogy ide
még kit idézek meg. ami a számítást
meghaladja, az belülről észrevétlen.

nem vagyok hajlandó vakulni többet
jutalomfalaton és teljesítményen.
veszett se leszek csak mert neked úgy
könnyebb. az első sintérnek ki fogom
harapni a nikotintól gennyes torkát.

fognálak téged pórázra, és ijesztgetném
veled a gyerekeidet. de azt is minek.
nem a te hibád, hogy ölést adsz tovább.
az enyém se, ha szereted, ami sír és szenved.
nem tartozom felelősséggel érted.

nem csak a vér köt, hanem minden.
nem én, te vesztél el az ösztöneid bűvöletében.
de ami leomlik estére, reggelre meg van rakva.
nekem elég, hogy elheverhettem ezen
az udvaron, és üvölthettem. magad is csak

te folytathatod. a Szaturnusznál kifordítom
a kormányt, és hosszú időre elfelejtelek.
ezt mondja neked a legjobb barátod,
akiért másnak fizetted ki a jussát.
játszd újra, Sam. játszd újra, és sírjál.

 F
T
W


