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PORTR°

(HÀrs)

Egy padon ¡l. SzitÀl rÀ
a hÀrsvirÀg szemetje.
Percegve indul Ãtnak,
p´r´gve hull alÀ.
Megborzong. Let¢rdelne
a t´rmel¢k-k´vekre,
s fej¢t a tÃlhev¡lt z´ld
f¡vekre hajtanÀ.

(Szilveszter)

A kÀdban dÃdol, aztÀn beleun,
a lÀbÀt borotvÀlja (nincs kinek),
f¢l lÀbbal lÀny ¢s f¢l lÀbbal faun,
n¢zi a habtÂl hÂlyagos vizet.

A bokÀjÀbÂl szivÀrog a v¢r.
KiszÀll a kÀdbÂl, a haja cs´p´g.
Keze a pÀrÀs csempekûh´z ¢r,
ahogy kivesz egy friss t´r´lk´zût.

A szoba tele barna f¢lhomÀllyal,
a hosszÃ, hosszÃ ¢jszaka k´zel.
Majd ¡l, k¢t combja k´zt pezsgûspohÀrral,
s szerelmes filmet n¢zve alszik el.
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(SzÁnhÀz)

PapÁrmas¢, csak dÁszletek, nem ¢rti,
honnan szÀll fel a szÃrÂs, furcsa szag,
moha, avar, vadÀllatok szaga,

s mÁg TitÀnia k¢jjel simogatja
az undorÁtÂ szamÀrf¡leket,
s a f¢rfi f¢lpuc¢rra vetkezik,

esz¢be jut, hogy hÀrom ¢ve csak,
hogy egy kettesben tett kirÀndulÀs
utÀn, amikor haza¢rt, ivott,

szorongatta a n¢ma telefont,
meztelen¡l fek¡dt a szûnyegen,
¢s rÀngatÂzva, csukladozva sÁrt.

(KÃt)

Mint mikor ¢ppen neki szerelemrûl
fecsegnek, pedig kilÀtÀstalan,
¢s mindenkin¢l t´bbet tud a vÀgyrÂl,
¢s ¢vek Âta sÁr csak, hangtalan,
mint amikor egy k´nyv ker¡l kez¢be,
fekete-feh¢r anatÂmia,
s leÁrva lÀtja, ÀbrÀzolva lÀtja
azt, amit nem szabadna lÀtnia ä

à...elpattan a szÁv, ¡t ¢s ´sszerÀndul,
sÁrÀs csomÂja, kÃt f´l´tt a sÃly,
zuhan, zuhan a m¢retlen s´t¢tbe,
hangtalanul ¢s visszhangtalanul...Ê

(Esû)

Mintha mÀr hetek Âta esne.
Suhog, zuhog az ¢gi vÁz.
LÀmpÀt gyÃjtott, mert itt az este.
K´tni kezd. àNemsokÀra tÁz.Ê

MegszÀmolja a szemeket,
¢s arra gondol: àElmehetn¢k,
de nincs kivel. HÀt nem megyek.
TalÀn kibÁrom ezt az est¢t.Ê
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(Vend¢gs¢g)

KristÀlycsillÀr. Ez a szalon.
Fotelek, biedermeier asztal.
MolyrÀgta kÀrpit a falon,
erdûvel, ûzzel, alkonyattal.

Nagyn¢ni: ´reg ¢s s¡ket,
sz´rp´t ad, nyÃlÂs s¡tem¢nyt.
N¢zik a t¢v¢t: Betty sz¡l,
¢s jaj de sajnÀljÀk szeg¢nyt.

(Villamos)

Olvas: ´l¢ben f¡zetes reg¢ny.
AzutÀn abbahagyja. (àRossz a f¢ny.Ê)
°s kibÀmul a f¢nyes villamosbÂl,
elm¢lÀzik, az elmÃlÀsra gondol,
¢s lÀt ¡zletet, ¢ttermet, mozit,
n¢zi a vÀros f¢nyreklÀmjait.
Vedlett Àrny¢kok, lombtalan platÀnfÀk.
FutÂesûtûl f¢nyesek a jÀrdÀk.

(Park)

Kicsit hosszÃ az Ãj piros kabÀt,
az Ãj pulÂver karcolja a bûrt.
L¢pked a lombjahullott parkon Àt,
n¢ptelen all¢, lucskos, ûszi kert.

MÀr havazik. MegÀll a f¢lhomÀlyban,
n¢zi, ahogy szÀll a l¢legzete.
Egy hÀrs t´rzs¢nek nekiveti hÀtÀt,
de mintha csÃszna, lassan, lefele.

Nekifesz¡l, a k¢reg ellenÀll.
A combjÀn l¡ktet egy izomcsomÂ.
Nyitott szÀjÀn a hideg ki-be jÀr,
¢s az arcÀra rÀolvad a hÂ.
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