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váratlanul jött, mint a nyári eső,

nem karcolt kóbor villámot az égre, 

mintha tintát borítana ki suta 

mozdulattal, türelmetlen sötét lett.

megkövült mozdulat, ahogy pólóját 

épp fel- vagy levette volna – nem derül 

ki már. megszakítva maradt ültében 

az ágyon, félig ruhában. legbelül

befejezetlen hagyott mindent, egész 

helyett törtekből kellett kiszámolni, 

a magánytól összegyűrt ágyhuzaton 

mi nehezebb: meghalni vagy álmodni?

mint a nyári eső, váratlanul jött,

és nem várta meg, amíg felöltözött.
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in memoriam T. J.
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mert tegnap megbuktam a Turing-teszten
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hogy ne kelljen később

aggódnom, most rövidre zárok bármit:

panelförgeteg, bekerítés, pánik,

mint elkorhadt diófa alatt állni

tajtékzó szélben, télen.

reccsenésre várni, metsző üvöltésre.

pólusok rángatnak szerteszét.

merre lehet innen menni még?

magányos terhével agyonnyom

két égitest, összeszokott

páros. szabadjon nem izgulni – 

mantrázom, mint aki kölcsön-

kapta a könnyűséget,

de nullával próbálja osztani.

akkor eljönnek majd

értem megfontolt bizonyossággal.

szemembe néznek, mi van a csatakos

sziklák mögött (vízbe tartó

testek csupán). felmérnek,

a bőrből négyzetmétert,

a húsból kilót, a vérből litert

számolnak (csobbanás). türelemmel,

akár a járdára hulló galambtoll,

nem ejtenek felesleges mozdulatot.

(mindenhol jó

lehetett volna,

de már minden 

máshol van,

és itt csak

a semmi)
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álmomban jelzőtüzeket gyújtok

a párhuzamos vonalak kezdő-

pontjánál

      hogy legyen hová

visszazuhanni ha az emlékezet
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égésterméke végleg betölti

a teret és fullasztóak lesznek

a reggelek

      hogy legyen miből

ha már késő lesz bármihez

az elhasznált szobai levegőt

bepalackozom ilyenkor moccan

meg arcodon az ébredés

egyszer visszazuhanunk majd

a lakatlan álomba ahol át-

szakítjuk az eget izmaink

bénultak légzésünk rend-

szertelen

      ott megtudjuk miért

örök és tagolatlan a vonzás

ahogyan konvex és konkáv

összeáll és nem látni sehol

illesztéseket
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