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A körmöm alatt
Ez a nappal és éj csak váltófürdő a
mezőnek. Hogy ne vesszen kárba,
összeszűkülnek tőle az erek, s a
pára egyre rugalmasabb tömlőkben
kering körülöttem.

Elbotlottam egy földből kitépett
visszérben. Félve lestem bele, a
száddal voltam így utoljára. Nem
tudhattam mi tör elő belőle.

Ammónia szivárgott. A halálnak
van ilyen húgyszaga. Gyorsan
beledugtam az ujjamat. Éreztem,
ahogy a körmöm alá rakódik az
elmúlás.

Körülnéztem, de senki sem
segíthetett, a rét pedig akkora lett
hirtelen, mint egy végtelen
franciaágy, s amit a csőben láttam,
azzal úgy fekszem azóta, hogy
még véletlen se érjünk egymáshoz
a hideg takaró alatt.

A félhomályban 
alig
Valami visszafordíthatatlan ül a
sarokban. A félhomályban alig látszik
bármi, inkább csak a tejszag, s a felvert
hab röpke tartása, meg a liftnélküli

toronyház kapzsi lihegése. Ül. Amit
elvett, tétova kezeiben úgy reszket,
mint az ötvenéves éjszakás nővér, a
buszmegállóban, akit egyetlen orvos

sem vett valamiért nőül. Szárazon és
kihűlten. Ránő testére, de a dráma
néma, vértelen. Majd ennek a tövére

is húz egy gyűrűt. Gumiból. Elszorítja,
az lassan hal el, és észrevétlen esik
le róla, akár a kecskéről a herék.
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Hidas
A tegnapi vihar maradékait méregetem.
Az oroszlánfejű Nap rám vadászik, mióta csak
előmerészkedett az akácfák takarásából.

Leszakadt telefonvezetékek között lépkedek.
Áramként ráznak a földre ömlött beszélgetések
torzói. Kiáznak közülük a töltelékszavak.

A miénk is ott tisztult le egyetlen kis mondattá. Ezt hajtom
be húsomba, mint egy csavart. Halkan roppan csontom,
ahogy megszakítom magamban a menetet.

A híd, az nem tető. Ezt mondtad. Tényleg nem. Ám
kettőnk közül én láttam, amint a reggeli ragadozó
fényjátékfilmet vetít átjárónk zsalucsíkos betonvashasára.

Felmentem a zöldre festett korlát elé, amire ismeretlenek
narancsszín azonosító táblát szereltek. Fekete kód rejti rajta
történetem :

Nincs hazám, nincs házam, te otthon, én meg engedek a
hőségnek, s mielőtt a víz megcsípi bőrömet, bevallom,
megint erősebb volt nálam a mondatod.
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