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életembe belógnak a terek

[ahol és akkor]
ahol és akkor vagylagos
belenéz -szippant -szomorodik
ellát valameddig elképzeli
mikor odaér tényleg ott van
mikor leírja megtörténik
[vagy amikor elolvasta]
félni kezd abban az irányban
mikor leírja egészen fél.

[vastag műszakok]
ott él ahol a vastag műszakok
a zsíros szájak teájába
kevernek valamit ami nélkül
aztán nem tud élni
[tudja mert megpróbálta]
ha kérdezik tőle
levelet neki hova küldjenek
annyit mond csak ott lakom
ahol a zsíros szájak élnek ahol
a vastag műszakok.

[benne semmi]
kinyitja: benne semmi
becsukja: mekkora száj
tavaly november táján haza
idén háza táján november
hideg havak valaki
akire nem ismert rá
mert nem ismerte nem kereste
mert nem kereste nem mondták neki
talán most is erre jár.

BAGU LÁSZLÓ
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[a semmi meg-]
sosem gondolta hogy a semmi
meghosszabbítható még ám ilyen
könnyű mozdulatokkal
babrálva a mutatót egy idő
után elér oda ahonnan minden
jön ahonnan minden származik
az öreg fogatlanok
bölcsessége például
vagy a kesudió

[életembe a terek]
mert életembe belógnak a terek
nélkülük már én sem lehetek
valamiféle külön dimenzió
s csak reménykedhetek hogy ha
néznek fáradt szemük nem fedez föl
bajuszom alatt egy zsíros szájat
görbe hátam mögött sok
vastag műszakot.

ott és akkor. vagylagos.

szabad méz

az arcom olyan mint a szabad méz
mindenki meg akar nyalni [és érzem ahogy néz-
nek]
rágnának életfogytig
lennék csak szobapenész
kicsi sarok roppant ház

valaki
tiltakozik bennem még hogy én már
nehogy
az teszem hogy leginkább elrohanok
aki nem látott virágot nem lehet
szabad méz

levegőt sem kapok szavam vész
kicsi máz roppant karok
szorítanak engem
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száz százalék pamutlepedő asszó

kikészítelek
a páston
alighanem
alabástrom
bőrödet is
megharapom
szíven
vagy
ahogyan lehet
szúrlak

fehér
a bőr
s ha akarom
még fehérebb
halott véreb-
ként
harapok
utolsó
léleg-
zetemig

feladatod
neked csak
annyi
ne feledkezz
a contrabassról
míg tart a
pamutlepedő
asszó
ameddig bírod
énekelj

száz vagy
kétszáz
száza-
lékon
démoni




