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Biciklitolvajok

láttam őt suhanni anyám nehéz álmaiban
láttam őt lavírozni az út koszlott repedései közt
láttam őt eltekerni a megviselt horizonton túlra
láttam őt nekilendülni és átszakítani a majdnem célszalagját

arra gondoltam biztos defektet fog kapni de nem

újra láttam őt átbucskázni a nemlét korlátja fölött
és láttam őt nyeregbe pattanni a vattába fojtott tér túloldalán
újra láttam őt nagyot kontrázni hogy átadhassa dühét az aszfaltnak 
majd láttam őt tovatűnni – nem ártott senkinek és már soha nem is fog

Törvénytől sújtva

átpakoltam egyik szatyorból a másikba
de nem találtam amit kerestem
aztán visszapakoltam a mindennapi apokalipszis
őrült szükségétől hajtva

tétova lépteim e tellurikus vízióban 
nem nyomok miket lesikálnak az idő mikrohullámai
jelek csupán e szenvtelen város porlepte peremén
megmutatják ma esti patakparti nyughelyem
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Fallal szemben

megtanultam nem a szemetekbe nézni
ki kíváncsi a szolidaritás hűlt helyére
én nem én biztosan nem
meg ti sem ez is majdnem biztos

na az pedig todsicher hogy
testemet már nem lehet átkapcsolni
tesztüzemmódba rajtam nem lehet átszivárogni
árnyékomon átszökkenni ebbe a fénypászmába

Rövidre vágva

széken padon szegélyen
ágyásban fölgazlott placcokon
a kisbolt mögötti beton virágládán
megpihentem néha 

tetteim szegényes izzása
a meló nyomorító láza
űzött át a napok romjain
érzem hogy ennyi volt 
se több se kevesebb

A másik oldalon

hervasztó szorongás gyötör
napra nap éjre éj köszön
idebent és nincs ez másképp
odakint ezen vagy azon az oldalon

testkontúrjaim
elmosódott határvonalak
tekinteteddel nem tudod
kijelölni rajtuk
a részvét koordinátáit
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Florida, paradicsom

markomban csak egyszer
érezni a töltött fegyver lüktetését
rátok szegezni belelőni a vakvilágba
vagy csak bekukkantani vele pár szoknya alá

ám ha lecsillapodva megpillantom
a szürkébe fulladó égbolt varratszegélyét
nem szikráznak föl mítoszok
bennem sem amerikáról
sem a tékozló fiú kasztrált sirámairól

Messze

ájult kék árny fedi
mindazt amiből összeállok
amott élénk fényben fürdik
a hegyből kimeredő város

hanyatlásom sem dühít már
a polgárok színlelt élénksége
elkallódott kellékeim között
hiába is matatnék akkor sem
lelném okát a megvetettségnek

Körök

nem értettem mit akar
mindig ugyanakkor jött
sosem vettem igazán szemügyre
arra gondoltam csupán egy
másik igazolhatatlan álomkópia

aztán nem találkoztunk többet
egyszerűen elmaradt
mint a következő kör
a vízbe dobott kő után
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Űzött vad

nem a szükség vitt rá
csak elegem lett
bár néha úgy érzem
kiebrudalásom közületek
nem volt hiábavaló

mert itt-ott elhaladtomban
még mindig megbámulom a templomlépcső
előtti rácsot a küszöbtüskéket és az isten
háta mögött is lelakatolt kiszögelléseket

Limlom

jó lett volna megkapaszkodni
határozottan jólesett volna
kiheverni a sérüléseket
mondjuk egy hibátlan gyepszőnyegen

nem volt rá időm

más elfoglaltságom akadt
a kacatok fölhalmozása lajstromozása helyett
pedig alaposan lerágtam a 
bennem rekedt fiatalság rücskeit


