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Túl az ágyon
1.
 

késő éjszaka van szűkös a lakás levegőtlen
kintről homályos utcafény szűrődik át a redőnyön
a plafont fixírozom álmatlanul fekszem az ágyban
tompán zúg nyelvem alatt a xanax maradéka
 
te mellettem nyugodt vagy órák óta szuszogsz már
a párnába nem gondolsz az összebarmolt vakolatra
por paszta meg a legolcsóbb diszperzit a boltból
beburkol bennünket a kórházzöldek legkeserűbbje
 
látom ahogy belenyúlok a sárgába és tenyeremmel
gyerekes sormintát rögtönzök a kész felületre
most számolgatom mint hátralevő éveket és az
elrontott időt mit bennem az éjjel összenyalábol
 
összefognak a fénnyel széthúznak nekigyűrnek a falnak
száz kétségbeesett kéz tol kifelé a lakásból

2.
 

rámarkolok a távcsőre ahogy közeledik felém az arcod
lobogó inged nézlek a ránk vetődő rácsokon keresztül
két vastag karodról mint úszó szemfoltok pattog le a mocsok
mintha szorosan a torkomat fognád megszólalni nem tudok
 
honnan vagy ismerős nekem csak a fajtád láttam tévében
zsíros hajad sem az elektromos fényben csak nőt meg gyereket
talán reszket a kamera tőled mint én pisztolyom a helyén
innen szivárog ez a félelem tied vagy még az enyém
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arcokat növeszt egész családot népet viszel a hátadon
mint hússal és ideges furcsa szavakkal megrakott málhát
közeledtek és én félni akarok fog rajtad golyó gránát
 
tenyereden semmi vér mikor a szögesdrótra markolsz
megemeled átbújik alatta apád anyád két fivéred
mint tulajdon szagomat szavaimat megosztom őket veled

3.
 

magzatpózban aludtam ahogy ki akartam
dugni a zoknis lábam az ágytakaróból
nem szántszándékkal de kicsit belerúgtam
ebbe a furcsa akármicsodába alulról
 
dobbant és a sötétben tompa nyöszörgés
hallatszott nem olyan volt mint a te hangod
mert a tied peng mint köszörűn a kenyérkés
nem tudtam hova tenni a tejsimaságot
 
tízig számoltam s a szemem kinyitottam
néztem az ágytakaró válaszvonalán át
ülve előrehajoltam hogy kitapintsam
rajta a nyakkendőt a zakó pamutujját
 
volt a bokádnál egy másik puha szellem
mélyet sóhajtottam visszafeküdtem
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