
Knossosban fecskék voltak, meg verebek, nem volt nehéz megismernem. Az
őr Mykénében nem tudta, furcsállotta, hogy épp ezt kérdezem? milyen mada
rak'? Azt hiszem, ott is verebek, meg fecskék.

Akár itt, Dobogókőn. Öket megismerem. De a többit? A kakukkot könnyű.

A csalogányt, a cs ízt, gyurgyalagot? Pedig szeretném. A dalukról. atollukról.
Amíg nem vakulok meg, nem süketülök meg.

Addig nem akarok meghalni, ne félj. Amíg a madaraimat meg nem tanulom.
Aztán már nem bánom, akár le is zuhanhat velem a gépmadár.
Repülni szép,

TOLDALAGI pAL VER~EI

Akiknek nincs má.. s~e,.epük

A véletlen vad nyomorába
zuhant [ériiak; nők között
ültem és tudtam, csak azt érzik,
hogy voltaképpen üldözött

mindegyikük; a sors,a végzet
kergeti őket, rakja le
egy viskóban a szaImazsákra
vagy lőki ki a semmibe,

mert számukra már nincs szerep, nem
számítanak, a baldachin

Panasz

Anyám meghalt. A meleg fészek,
a szel'et,et nélkül didergek.
Ki vagyok dobva a világba,
hol szakadékok vannak, vermek,

kegyetlenség van és kemény harc,
ellenielek: dulakadása,
vigyáznom kell, hogy hova lépek,
ki '1-'agyok dobva ,a világba,

hogy a vén elkényezbetett,et
megbüntessék és megfenyítsék,
anyám eddig erejét adta
százegy éves korában is még,

de meghalt és magamra hagyva
rábízom magama panaszra.

másokat illet, életükhöz
por alakban tapad a ki.""

morzsolódnak a szenvedések
állandó és szabályszerű

hullámverésében, és mindegy,
hogy testükön van-e tetű,

hogy élnek, halnak; üldögéltek
szetesett arccal, és a szo,
ami belőlük néha feljött,
i,jesztő volt s zokogtató,

JUajd egysze..

Amit csinálok, mért csinálom?
minek élek, ha oly nehéz ez?
Ritkán kerültem én a mások
közelébe, mások szívéhez,

csak épp kerülgettük a kását,
a bizalomig el se jutva,
csókoktól megtisztított szájunk
szép hazugságait hazudta,

mikben ott volt ,a féligazság
és a reménység, hogy majd egyszer
kimond unk mindent, nem törődve

akármiféle felelettel.

Kí1Jánatos megtisztulás

Sírd ki magad és tisztulj meg egészen.
Ha már ezt sem tudod,
te vagy az elveszett, ki az utolsó
vizsgán is elbukott,

Sírd ki magad
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és 1lJem marad számára má.!,
csak az uuilkozás, a lázadá.!
minden ellen, mindenki ell-en,
palackjából szabadult szelwm
irányítja a tetteit.

és légy szelid.


