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nincs szivárvány

pedikűr

kilukadt a bőröd a húsod rohadni kezdett
csontjaid kifordultak mint a szájban a tejfogak 
így jelezték egy új kor eljövetelét nem voltak évszakok 
nem voltak hónapok napok úgy pergett az idő 
mint reszelt bőrkeményedés fürdő után vasárnap

láthatatlan

láthatatlan lett minden ami volt fel kellett tenni az ágyra a rácsokat
ez lett az ami van hogy most mit teszel az már nem a te dolgod 
a hosszú távú memória dolgozik csak ami minden jelent túlél
és nincs is szüksége rá

amit még

amit megtanultam hogy mindennek szaga van
a szegénységnek a múltnak a jelennek a vágynak
az életnek a halálnak nem szagtalan semmi csak ha 
már nem létezik aztán pár hónappal később amit még
megtanultam hogy a nemlétezésnek van leginkább szaga 
neki már csak az van

katarzis

idegen kezek 
tisztába tesznek
retardált szégyen

a kórterem katarzisa
hogy vannak még álmaid
arról hogy hazaérsz
hogy járni tudsz újra

ez  a hazugság katarzisa

a szívé pedig mikor a fiad
kiveszi a protézised és megtisztítja
megtöröl felöltöztet betakar
 
ránézel és mint akit sosem láttál 
megkérdezed tőle maga kicsoda
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apám

apám nem kapott befőttet se savanyút se káposztát
se húslevest nem hitegették szeretettel csak makacs akarattal
semmi hogy vagy fiammal mit gondolsz erről mit érzel
jól vagytokkal mire van szükségeddel

apám kapott egy öreg testet amit etet itat simogat altat
megkapta az idegbeteg anyját kicsiben és nagyban

fésüli a haját mintha a lánya lenne szót fogad és mindent 
megbocsát vagyis nem tudja hogy van mit megbocsátania 
csak nézi az anyját és hullanak a könnyei
köd van a szíven nem látni át semmit sem

azt

azt szeretik aki sosem segít semmit sem
aki hazudni tudja hogy jön de sosem indul el
aki tudja hogy van mit számon kérni és
nem bocsát meg soha elfordul ha sír az anyja
leszidja hogyha már nem szobatiszta

le

letépted a karodról a pizsamát vékony szalagokat tépdestél
az anyagból először levetted a pelenkád és becsomagoltad kicsi gombóccá
azt mondtad tegyem az ágy szélére majd elviszik teljesen kitárulkoztál
láttam hogy ugyanott van anyajegyed ahol nekem egyforma a nemi szervünk
kínos hogy még ebben is rád ütöttem sosem akartam hasonlítani rád semmiben

rendszer

eszelősen figyeltél rá hogy a kórházi pecsét legyen mindig felül a kötésen 
megfogtad a paplant a sarkánál nem tudtál felülni az kérted fogjam meg a másik
felét mindent össze kellett hajtani be kellett csomagolni át kellett kötözni
ha jönnek az ápolók legyen benne rendszer lássák hogy még élsz 
törődsz velük és magaddal

szíj

mindent szétdobáltál magad körül mint egy kisgyerek
leszíjaztak hogy ne tégy kárt magadban nézted a kezeden
a szíjat ilyennel ütötted a gyerekeidet hogy tanulják meg a rendet
egyszer vasalózsinórral másszor nadrágszíjjal olyan vagy mint egy kisgyerek
csak téged a szíjak megvédenek


