
Né ha egy ha tal mas te nye ret ér zek
le fek vés után a há ta mon vé gig si mí ta ni.
Az tán már al szom is. Mé lyen. Ma ga san.
Hol itt, hol ott. Föld alá in dul ve lem
a lift, sö tét nem lét be, az ön tu dat he lyét 
egy ki hûlt vas mag ve szi át, mint ha 
nem is a Föld, ha nem a Hold bel se jé be

ju tot tam vol na. És az már ma gas is egy szer re.
Ér zed a hold fény ben az én ál mom
ve szé lyes ön tu dat lan sá gát? Nem?
De mersz-e te li hold kor el füg gö nyö zet le nül
alud ni? Föl szip pan tunk ma gunk hoz
én és a Hold. Be le gyúr lak a vas mag ba,
mint aki gom bó cot for mál

lét bõl, nem lét bõl, szo ron gás ból, ma ga-
biz tos ság ból és te-bi zony ta lan ság ból.
Föl fe lé in dul ve lem a lift, ki érek 
az éj sza kai föld ár nyék ból, át vi lá gít
a nap szél, föl fúj. Víz zel te le eresz tett
ko ton, nö vök és szét sza ka dok, zu ha nok
be le az ûr al já ba, mint ten ger fe nék re

a cá pa va cso ra mor zsái: egy fél kar,
egy fél élet, egy fél ha lál.

A fé le lem ere de té rõl
Mi lesz a ha lál után?
– er re mért haj na li ¾ 5-kor
jut eszem be, ha nem
is a vá lasz, de va la mi
vers öt let, pe dig az
elõb bi vel len nék adós
a fi am nak.
Van, ami el vész, van,
ami meg ma rad. Nem 
tud ni, hogy er re a
csak lát szó lag el dön ten dõ
kér dés re mi ért20
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vá la szo lunk olyan 
gör csö sen igen nel vagy
nem mel: Van-e élet
a ha lál után? Itt
a for ma csak ugyan igent
vagy ne met tesz le he tõ vé,
a lo gi ka csak ne met.
Bár mi is van a ha lál 
után, az ép pen nem az
élet. Azért, mert egy szer
olyan sze ren csénk volt,
hogy meg szü let tünk
(és nem egy tûz há nyó
do bott ki a mé lyé bõl),
még nem szük ség sze rû,
hogy ez a jó passz
min dig ve lünk ma rad jon.
Éle tünk vé gé ig, mon da ná
a szi no ni ma, de most
pont en nél aka runk egy ki csit
töb bet ki ha sí ta ni az idõ bõl.
Ha idõ az ott,
a mindigen túl!
Van, ami el vész, van, ami 
meg ma rad. Tes tünk 
oda, de az anya ga
nem. Az éle tünk
oda, de lé lek mor zsák ra
hul lunk szét. Hi szen
anyag ból és lé lek-
mor zsák ból let tünk
ön ma gunk ká. Lé lek-
ván dor lás van, de
énvándorlás nincs.
A mor zsák, lé lek ato mok
szét gu rul nak. Ki az,
aki össze sze di õket,
1000 éve el pusz tult
fû szá lak ár nyé ká ból?
Rég ha lott fák
rég kõ szén né vált
er de je só hajt és
nyög fö löt tünk,
de ami ott fe lénk fut,
nem egy zsar nok-
gyík kí sér te te, ha nem 
a jö võ, saj nos nem
a mi jö võnk már, 
ra ga dós nyel vé vel 
ku tat a fû kö zött,
egy ré szem meg ta lál ja,
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egy ré szem még szá za do kig
ott he ver, mint a fosz fo resz ká ló
ka vics. Nem so ká ra 
meg szü le tek! – or dít ja 
ez a lény, az er dõ
vissz hang zik, pá ran
ne ve tünk raj ta.
Egy rossz em lé kem 
össze koc can leg na gyobb
el len sé gem nász út já nak 
fél tett tit ká val, egy szür ke
és egy zöld ka vics, az óri ás-
cse cse mõ meg hall ja, 
olyan fé lel met szed össze,
hogy egész el jö ven dõ éle té ben
nem tud majd ki gyógy ul ni
be lõ le. Bo csá nat, én ezt
iga zán nem akar tam,
ta lán a má sik ka vics 
sem. Va la mit mind
a ket tõnk bõl ma gá val
visz – va jon a
Föld re?

Ki ha jít be le a zsák já ba?
Lé tem ha egy szer föl me rült,
mi nek ez a sok egy be gyûlt?
Lán got ed dig is bõ ven lát tam,
ennyi en va gyunk az el mú lás ban?
Azt hit tem, egye dül én nem va gyok,
mért lá tok se reg nyi ha son la tot?
Szá já ba ki vesz, hogy ha ké rem?
Ki uta zik a de ne vé ren?
Mi nek a test, ha lé lek nin csen?
Hogy a sze re lem el re pít sen
oda, ahon nan me ne kül nek
mo tyót ci pe lõ égi ször nyek?
Ki ha jít be le a zsák já ba?
A nagy nem lét nek ez az ára.
Ki gú nyol raj ban meg eredt
sen ki ket, me ne kül te ket?
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Nincs ég, nincs föld
A sar ki fény és az álom:
a túl vi lág ígé re te –
hogy min den sö tét ben
fény lyuk nyí lik, nem lé tet
szag gat õs rob ba nás,
örök ké va ló sá got idõ-
el ha lás (élet nyi szü net).
A lé lek vad, mint
a far kas, ván do rol:
csont ala kú kis boly gón
áll, és ég fe lé nyü szít.
De az ég, li la ku tya száj,
te le me te or-fo gak kal.
Ég nincs is, csak a Föld rõl
lát szik így. És Föld
sincs. Az csak egy boly gó.

Fél álom
Az író asz ta lom és köny ves pol com
Ber mu da-há rom szög ében
hány gon do lat ve szett már el,
és hány gon do lat ta lál ta tott meg,
amit nem is ke res tem,
de itt ve ze tett raj tam át,

akár egy be fe dett csa tor na.
Mennyi szó, ami vel 
kö rül ve szem ma gam.
Mennyi szó, ami ké ret le nül
kö rül vesz, mint a kí gyó
La o koónt, s a sok össze füg gés

meg fojt. A mun ka, mint 
az agy mo sás, sa ját idõm bõl
ki rán gat, reg gel 10, az tán
es te 10, ma se én vol tam
én, de köz ben ebé del tem.
És jó volt még a dél utá ni al vás.
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A ba rát koz ni aka ró macs ka
Ha olyan szí ve sen
al szunk, mért nem
ha lunk meg szí ve sen?
Nem szí ve sen hal
meg az ön gyil kos
sem, de ne ki mu száj.
Ne ki ez a mun ká ja.

Meg fa rag ja, mint egy
szob rot, a sa ját ha lá lát.
Ki tud ön gyil kos ság 
elõtt alud ni? Ki tud
kí sér te ni fel tá ma dás
elõtt? Ki tud ügye sen
fel tá mad ni, hol 

ta nít ják ezt? És
hol ta nít ják a hal dok lás
mû vé sze tét? 
Egy re kö ze lebb 
en ge ded a nem lé tet,
mint egy ba rát koz ni
aka ró macs kát.

Az utol só pa pír
Sem mi be fosz lik a rész és egész
vi szo nya. Az még hagy ján, hogy
egy óra hosszabb lesz egy 
hét nél, de a Hold, a hi deg
tü kör, kö ze lebb rõl vág ja
a Nap le hû tött fé nyét a sze münk be,
mint a szom széd ház ab la ka
a ma ga kon zerv-vi lá gos sá gát.
Más faj ta éle tek is van nak,
nem csak az élet. A nem lét nem
a vég, csak át já ró egy má sik,
más hol, más mi lyen fe lé.
A nap rend szer be játsz va be le het
pa kol ni a ga la xist, mint egy 
tás ká ba a 100 da ra bos ét kész le tet,
csak ér te ni kell a cso ma go lást.
A nap rend szer el fér egy
pla ne tá ri um ban, az egész
be le dob ha tó egy fe ke te lyuk ba,
mint le fo lyó ba a fül be va ló.24
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Az év mil li ár do kat úgy
gyû röm össze, mint az utol só
pa pírt, mert ez után már csak
kép er nyõ re fo gok ír ni.
1 év? 1 hét? A pil la nat?
A le gyõ zött idõt épp most ve ze tik
a ki vég zõ osz tag elé.
Meg jön-e ide jé ben a ke gyel mi
ren de let? A sar ki kol dus nak
ké ne ki ad nia, de õ 
a ron gyai alá be hú zód va
al szik, és ál má ban
ki vi rít a vi lág, mint 
az õz láb gom ba és az õszi
ki ke rics a szep tem be ri köd ben.
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