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megérnéd. Mert hát addig van világ, amíg szavad van
benne, nem? És ha tartozásom egy számodra már nem
létezô unokádnak adom? Lehet kegyesen
elérzékenyülni. Na, nem. A saját halottnak egy
potenciális unoka nem saját, és hiába élô.

3

Sosem akartam akváriumot. A díszhalak
üvegbe zárt felnagyított hólyagszeme
hályogtanács volt, hogy ezt az üvegfaltól
üvegfalig verôdô mozgást kívülrôl ne
nézzem, amíg belülrôl meg nem élem. Nincs
kopoltyúm. Ha erôlködöm, nem a fejemen át
veszek levegôt. Van tüdôm, használom. Beszélek.
Hasukat feltárva víz színén lebegtek
reggel a guppik, aranyhalak. Nagy, lepattogzott
öblû kanalat, mintha kanálislé marta volna
le róla az alpakka fényét, vettél elô,
hogy az akvárium felszínérôl lehalászd a 
halált, és este ne vegyem észre, hogy kevesebb
a hal. Nem ettünk azzal a kanállal 
soha. Kifogni a lelkeket Jézus dolga, meg
az emberhalászoké, nem a halálé, mondanád,
ha tudnál még beszélni. A kórházi ágy
öble úgy simult hátad alá, mint egy
hatalmas kanál.
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TÁVOLÍTÁS

Két talppal, mint mászó a sziklafaltól,
Gyökerestül, mint a kertbôl a gazt,
Fogat csikorítva, egy mozdulattal,
Mint sebbôl a belealvadt tapaszt,

Mint víz alatt, egy lélegzetvétellel,
Mint tûzbôl a lángra kapott edényt,
Majd aprólékosan és tervezetten,
Valami titkos rítus részeként,
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Végül szorongva, mégis reménykedve,
Ahogy steril szobában a beteg,
Egyedül névmásokkal, névszavakkal –
Igék sehol már. Sem ígéretek.

ZARÁNDOKÚT

Hányszor kell fölmenni a lépcsôn,
hogy otthonná váljon a
tér, ahová vezet?
Hányszor végigmenni az utcán?

A villamosablak fémkeretével
újra meg újra képeslappá
metszi a tájat.
Idegen vagyok itt. Bámulom.
Nem ismerôs az ég sem.
Számûzettem a sorsból, amelyet
élni akartam.

ZÁRSZÓ

Anyám hamu egy porcelánedényben,
nagyanyám poraival elvegyítve.
Engem várnak, homokórámban
lassan peregnek,
amíg hazatérek végre.

Itt hazám nincs már.
Csak valami torzó, nyomorék,
aki gyûlöli az épet.
Ha megüt, vissza nem ütök,
még ennyit tehetek érte.
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Nem szeretem régen, nem is gyûlölöm.
De eltûröm bénán,
mint kinek kettéroppant a gerince.

Mert elhagy végül a szerelem is,
és beomlik az arcom, mint a pince.

S a törmelékbôl, téglaporból
akkor ujjával Isten
engem újrarajzol.

ABLAKKERET

úgy kértelek, hogy itt maradj,
mint szavak nélkül csak lehet,
ablakomban könyörgéssé
kulcsolódtak a reggelek

akácfalombbal, cserregô
szarkákkal – azt hittem, elég.
s hogy kiterítettem magam,
mint perzsaszônyeget eléd.

a házban, ahol most lakom,
nincs fa az ablakom elôtt,
szürkére mázolt tûzfalak
koptatják bennem az idôt.

sorvadva-hízva, céltalan
telik-múlik a hold, a nap,
vándormadár volt, költözô,
tudhattam jól, hogy nem marad.

nehézfémekkel szennyezett,
telik-múlik a nap, a hold,
míg levével a gyötrelem,
mint pezsgôtablettát, felold.


