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A sátor
Jön egy kéz és megfertőz egészséggel.
Úgy kapom el, hogy meg se érint.

Kisöpriaz ereim, hajszálcsövekben
járja a szürke és fehér szöveteket,
szimatol, hol vagy te, kérdezi,
miért rejtőzől előlem. De nem
mutatkozom, épp úgy, ahogy kint
ő sem. Hol van, amit gondolsz?

Sehol, felelem magamban suttogva,
persze a válasz nem hallatszik be.
A bal nem tud a jobbról. A lenti
világ a jölsőről. Sátrat ver a szürke
félhomályban. Vár legalább egy érthető

jelenségre. Ezt mind én teremtettem,

kérdezi. Azt felelném, nem, de félek,
valahogy mégis meghallja.

A kíváncsi alvó
A reggeli ránc eltűnik az arcomról,
visszatekeredik a helyére, mint
fémszalagra rótt centi. Milyennek
képzelek egy ilyen helyet? Semmi
képp se öregnek. Hetekben
mérem a távolságot, m éierekben
a nehézkedést. Hol fiatalabbnak,
hol idősebbnek látszom, a tó jege
nő és zsugorodik így. Egyszer a patak
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1Balhé nem lesz, a
mar1<.etot védi a

security, no trouble, I
promioe, a pénzváltás

és galambok - peace
be with you - jó

biznisz

torkolata, mint barna fej a jég fehér
párnáján pihen, másnap IJártyák
és jégbordák jönnek, az ezüstös halak
megsárgttlnak a falevéllel kevert
iszapban. Ötven kilós testét a nap
levegőbe dobja. Leesett, és visszapattant
a jégről, mirefOlnézek, már más helyen
látom sütni. Más helyen kel a hold.
Más helyen ér véget a nappal. Péntekről

szerdára lépek a patak fOlött. Látom,
kezemen a bőr elöregedik. Éjszakára
levetem, hátha a széken kirúgja magát.
Kiszellőztetem a tüdőmet. Porgetem,
mint egy kis vödör vizet, magam körül
a vért, fOlül marad a fej, nem esik le.
Kíváncsian alszom, az ébredés visszafelé
is sokmindent megmagyaráz.

A gazda visszakeríti
házát
Jól bevált mádszer, az őrszem csak int,
Hát mi az ördög van most már megint? 
ordítják káromkodva az árusok,
már itt sem hagynak békén, újabb sokk

ér minket sokk után, s mindez nap mint nap
ismétlődik, redig on my word..., a pap
mondta így , s ki ez az arc, e körmönfont
dekadens, ki kötélből ostort font.

s szétrúgja pultjainkat, úgy, hogyfont,
dollár, márka, líra, s persze a jen
hirtelen zuhanni kezd, ki vesz ilyen

bátorságot magának, hogy miatta
galambok teleszarják a templomot;
- Úgy tűnik, megérkezett a tulaj.
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