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csend van 

 
elhalkult a zene 
megritkult a szó 
elbújt a testmeleg 
ágyamban lakó 
kedveszegett tavasz 
zokog meztelen 
hiába a napfény 
nekem nincs jegyem 
fárad leheletem 
földes lapátok 
hagyjatok még engem 
veszem kabátom 
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Mi lennék 

 
Kirekesztette a háború, 
Jude Law-ot a Hideghegyben, 
mégis elszántan küzdött, 
egy dolog éltette, 
a szerelem volt,  
vagy a dramaturg, 
csótány legyek, ha tudom, 
de megnézem, amíg időm adja. 
 
Ha fa lennék, a platánt választanám, 
azt a közönséges fajtát,  
nagy lapokban válik le a kérge, 
nem lenne furcsa,  
ahogy vedlem magamról az éveket. 
 
Most egyke vagyok, barlangomba bújok, 
reggelire napfény helyett 
csak kihűlt sarat majszolok. 
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pőrén jöttünk úgy megyünk el 

 
éjszaka gyöngykagylóba bújtam 
magamra zártam fedelét 
drága termését öleltem szorosan 
lelakatoltam zárszerkezetét 
 
a törmeléket kint hagytam a sötétben 
bent puha csend simított 
tudtam nem élhetek örökké 
roncs biztonságom megingott 
 
kutyaszőrrel harcolok a minden ellen 
várhat most a sonka nyúl meg a játék 
a reményt tapossa a csüggedtség 
minden napunk ruhátlan ajándék  
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április 1. most nem vicces 

 
kucorgok a sarokban egyedül 
(ide írnám szívesen hogy ) 
hallom ahogy egy tücsök hegedül 
ezt csak békeidőben lehetne 
most harc van csúf háború 
nem tudjuk ki lesz a vesztes 
ezért van rajtam is mélabú 
 
szeretném elfelejteni én is 
de éjjelente fel-fel riadok 
azt hiszem vége van de mégsem 
fogaimon szoros a satu 
csikorgatni sem merem most őket 
reszketek a takaró alatt 
ugye nem jön el a végzet 
pedig hallom a falakon matat 
 
szüleim már  rég elutaztak 
csontjaikból tán por sem maradt 
felfalták a kukacok a testük 
emlékük futó pillanat 
 
magot esznek csoportosan a cinkék 
gondtalan vidám madarak 
szárnyverdesve kergetik az estét 
passzusuk van csak nekik szabad 
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törékenyek a napok 

 
este hamuba hull testük 
az éjszaka őrli az ideget 
a pillanatot is átértékeljük 
 
Azért igyekszem 
jókedvű lenni, ez lett belőle 
 
Akkor is írok egy szépet, 
csillagszemű függőséget. 
aranycipó dagadtságát. 
csengő barack hamvasságát. 
Úgy szeretném! 
 
Nyálam cseppen, de nem bánom, 
legyünk túl már a rémálmon, 
csókálló rúzs legyen számon, 
elkenődik, azt sem bánom. 
Ugye te sem?! 
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Morbid 

nem voltam még halott 
én élve agonizálhatok 
ok van rá temérdek 
cipőfűzőm gilisztatenyészet 
elmémben lyukat rágnak a molyok 
lassan de biztosan megtébolyodok 
 
reccsenve esik szét a biztonság 
az árnyékom is két méterre jár 
napom mellett a felhők vakon 
tapogatnak és én hagyom 
kezüket fogják még a bátrak 
tán nekik épülnek már a sátrak 
 
kiverni a gondolatot a fejemből 
igyekszem de ez rettentő 
potenciális hullák vagyunk 
mindannyian 
bizakodva, hogy a kaszás talán kihagy 
nem vágja ki talpunk alól a talajt 
ott a fű jövőre is kihajt 
pedig a halál nevű személy nem válogat 
csak lazán rád mutat 
kirántja a gyenge szemfogat 
majd tülkölve eltolat 
mert elfelejtett kihúzni a sorból 
másokat 
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érzelmi hullámvasút 

 
széttörném az idő 
súlyos páncélját 
vassisakját megolvasztanám 
foggal rágnám meg az ólmot 
ha ezzel megjavíthatnám 
helyre tenném a dolgokat 
a halottak szemét kinyitnám 
lelkükbe sóhajt lehelnék 
lennék szorgalmas cseléd 
átnéznék e homályos szitán 
 
ej kár a szóért 
csak a düh beszél belőlem 
elvetélt indulat 
döglődik bensőmben 
 
több ezren örökre alszanak 
vagy füstté vált hüvelyük 
bezárt falak omlanak össze 
sírban remeg már 
kurta életünk 
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kétséges holnap 

 
madárként  alszom 
fekete ágon 
csomós a tollam 
átfon a gyászom 
 
ülök a földön 
mellettem csendben 
fekszik a világ 
maszkban leverten 
 
széteső érzés 
lapul bensőmben 
holnap cirádája 
elkülönítőben 
 
senki nem tudja 
senki nem érti 
okádik a föld 
félti ki éli 
magát 
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túlélni 

 
talán legjobb a lendkerekes autónak 
mostanság élni roppant veszedelmes 
vaksakkot játszanak az idősek 
aki nem marad bent lutriba dobja garasát 
veszedelmes bíz’ mert éles a kaszaél 
a billentyűzet nyálkában úszik 
bizonytalan a zongorista keze  
melléüt folyton csúszkál a ritmusa 
bárhogy igyekszik nem olyan semmi 
mint annak előtte 
bölcs vagy bölcső csak egy hang a különbség 
álmodni az is képes aki fél 
 
lassan megreped egy dinoszaurusz tojás 
kezdődik minden elölről 
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határ-feltéttel 

 
zöldell a fű és rágja a cerkát 
fogalmazást ír a tavasznak 
a nap ajkára vigyort rajzol 
vége lesz talán a fagynak 
diszkó gömböt szerelnek a hangyák 
a színes üveg csillogva csendül 
márciust mutat a naptár 
a nárcisz is táncra perdül 
kár pedig ez a nagy vigalom 
a gyilkos lágyhéjú fotelban 
készül és nem lesz itt irgalom 
megyünk szép sorban a lecsóba 
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farmerkék 

 
a tegnap megrepedt égboltot 
mára befoltozta a nap 
apró foszlányok azért maradtak 
nem múlt el nyomtalanul a szakadás 
játsszuk azt hogy csak a díszítés  
farmer újragondolva 
hisz az mindenhez megy 
szakadt csipkés rojtos 
furcsa rongy 
gond nincs ha mosódik 
valami idegen anyaggal 
ahogy tekeredik a dobban 
néha eresztődik a szín 
kékes-lila a lé mint most az ég  
visszatért a hangom 
mára elmúlt a szoprán 
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márciusi vasárnap 

 
egyedül vagyok 
halott galambokként ülnek 
lábamnál a gondolatok 
nyakukon halvány sávú 
emlékek gondozzák  
bennem az emberéltet 
szomorkás a nap is 
szemére fátylat szőtt az idő 
becsapta egy kamasz 
ígért neki mindent 
huncut csalfa gondolatok írták 
igaz szeretőként rügyfakasztó imát 
meséltek neki 
aztán kiütötte őket a szökőnapi fagy 
deret szórt rájuk pirkadati ködöt 
homályt mi fehérbe öltözött 
lesz még kikelet hirdette egy cinke 
ne dobd el a fátyolt 
lesz még a gyöngyvirágnak inge 
lesz még májusi rózsa bodros szirma 
vele az élet újra fakad 
hidd velem együtt 
hogy lesz még tavasz 
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pokolhéjban 

 
kendőt köt fejére csendem 
pokolban izzik a szó 
toprongyos énem a vesztes 
eszményit  hirdet a jó 
 
gyümölcsöt érlel a nyár majd 
páran játsszák a vakot 
a halál hirtelen támad 
elhurcol pogányt s papot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


