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papó és nyanyó 
 
Nagyapa-papó fehérszalonnás szakálla, 
szájából barna pipa lóg, füstje 
évtizedekig érezhető még a tisztaszobában, 
ahol méteres magasan állnak a díszpárnák csúcsai. 
 
Nyanyó volt nagyanyó, posztó mamuszban 
csoszog át a tisztaszoba hegyvonulatai között, 
tejet melegít a sparhelten, a parázs sistereg, 
ahogy egy-egy féreg kipukkan a forró tűztérben. 
 
A kamrában ládákban sok-sok alma, 
polcokon pálinka: jó szatmári szilva, 
a macska a napon hentereg – családi kör, 
papó és nyanyó sosem öregszenek meg. 
 
Csak a fényképek halványodnak, sárgulnak, 
papó fényesre sikált bőrcsizmában virít, 
nyanyó nem fogja a kezét a képen, 
protestáns szigorral ülik a lakodalmat. 
 
Hazudok, mert nincsen kép a lakodalomról, 
már papó régen tüdőrákos, amikor lefényképezik, 
nyanyó orráról látom, hogy már tudja a hírt, 
papó nem hirtelen hal meg, a tisztaszoba a ravatal. 
 
Arkhé 
 
a pékek sosem alusznak 
sosem hajtják le a fejüket 
éjjel sütnek 
nappal kinyitnak 
nem ismerik az alvást 
sose ismerik a párnát 
csak a kelt tésztát 
csak a tészta kelését 
a felkelést ismerik csak 
nem alusznak sose 
kinyitják reggel az ajtót 
megfordítják a táblát: nyitva 
a szemük folyton nyitva 
 
én is pék vagyok 
az arkhét a kenyérsütésben 
leltem meg 
ahogy az ujjaim ujjpárnáim 
belemélyednek a meleg tésztába 
és formát adok neki 
hogy megkeljen 
melegen tartom 
megpróbálom a lehetetlent 
éjjel-nappal 
 

 
 
 
 

 
 

 
Strömstad 
 

Egy olyan kisvárosban, mint Strömstad, 
tudom, hány taxi van, és azt is tudom, 
hogy hívják a taxisokat: Gösta, Björn, Thomas, 
Yngve és Carl Gustav. Gösta kopasz. Björn vigyorog. 
Thomasnak kiverték a szemfogát. 
Yngve tengeribeteg, és Carl Gustav a király. 
 
 
Aranypor 
 

különös ismertetőjegye: 
karikásak a szemei mint 
a tizennyolcadik századi 
kazár madonnának 
ahogy a kisdedet tartja 
nagy táskák duzzadnak 
a szeme alatt és 
ujjának minden íze 
pontosan arra mutat 
amerre a kisjézus 
túl önmagán és az ujjakon 
finoman ragyog az aranypor 
anyapor: ölében a ded 
mint aki tudja mi vár rá 
nagy táskák a szeme alatt 
a kisjézusnak is – két 
koravén alak az aranyporban 
glóriájukról hullott a por 
ujjaikra és szerteszét 
szétfeszítették az ikon széleit 
különös ismertetőjegyként 
ráültek egyesek arcára 
a tizennyolcadik századi 
kazár madonna és a 
karján a kisded karikákkal 
duzzadtan feketén néznek ki 
kinéznek az ikon kereteiből 
egyenesen ránk néznek 
kezükkel túlmutatnak 
túl túl az aranyporon  
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