
a hangja amit a Gihon szül és ami tóvá csendesedik a délkeleti vá-
rosfal árnyékában és én akkor csak beszéltem hozzád hosszasan és
hosszasan vég nélkül annak tudatában hogy nekem soha egyetlen
önálló szavam sem volt ahogyan ezek sem az én szavaim csak za-
varos víz ez az emlékezés rozsdás vize a némaság tava amibe bele-
me ríted a tenyered és megmosod vele az öregember homlokát és
hályogos szemeit miközben én csak a te szavaidat morzsolom mint
a kovásztalan kenyér sercenő szélét ahogyan akkor te is morzsoltad
miközben hosszasan beszéltem neked saját szavaidat ismételve és
kérve és ismételve saját szavaidat és vég nélkül kérve hogy tegyél
olyanná mint annak a vékony érnek a hangja amit a Gihon szül és
ami tóvá csendesedik a délkeleti városfal árnyékában és tört bo-
rostyánként fénylik a nyári verőfényben de te mindezek után csak
annyit mondtál nekem hogy ezek nem az én szavaim és otthagytál
engem és én azóta csak a hátadat látom ami fehéren ragyog mikor
lassan eltűnsz az illatos és zöld fák ágai között azóta csak a láb-
nyomaidat számolom a szürkületben vég nélkül ahogy utánuk ka-
nyargok jobbról balról kápráztat az alacsony fák törzsének hajnali
derengése és csak beszélek a hideg és végtelen kertben a te szavai-
dat morzsolom mint keletlen kenyeret és minden illatos ág mögött
téged sejtelek mert olyan akarok lenni mint annak a vékony érnek
a hangja amit a Gihon szül és ami tóvá csendesedik a délkeleti vá-
rosfal árnyékában és tört borostyánként fénylik a nyári verőfényben
és bűnösök és betegek állják körül akik úgy hajladoznak és me rít -
keznek benne mintha repülnének mintha a szárnyaikkal vernének
a fehér égen és ezért én is csak hajladozok és kanyargok az ágak sű-
rűjében a lépteimmel megtöltve a saruid nyomát és közben mind-
végig tudom hogy ezek nem az én szavaim és hogy ez

A gyerekkor vége
visszarántotta előlem árnyékát
az öreg körtefa a mozdulattól
halkan felnyögött visszahőköltem
mintha tilosba tévedtem volna
véletlen temetőbe fülemben 
teremtés előtti csönd olyan mint
amikor víz alatt úszkáltam a Bódvában
a déli harangszóval lombsusogással
jóllakott délután álmosan szunyókált
hirtelen darabjaira kezdett hullani
minden mintha nem lenne a világban
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semmi rend úgy csapódott össze mögöttem
a levegő akár egy ajtó jelezvén
ide többé nem ajánlatos vagy nem is lehet
abban a pillanatban megszakadt bennem
valami ami elszakadhatott elszakadt
erőszakkal távolodtak el tőlem a dolgok
letéptek magukról durván de mint
szélvédőre tapadt falevél retinámon
ottmaradt minden kép elém szaladt az út
talpamhoz dörgölődzött roppant távolságok 
kéklő messzeségek ígéretével izgalmas
etapok titokzatos stációk rigó és falevél
utolsó rebbenése félresiklott fény véget ért
a nyár és vele gyerekkorom

Félelem
rosszul titkolja magát
mint az újrameszelt öreg ház

az idő falán repedés

miféle lépcső nyikorog
rogyadozó lábai alatt
mit rejt az ajtó
amely előtt a félelem
karfáján könyökölve
bámulja a tolakodó
alkonyi ég alatt a hangját elejtő
elnehezült szárnyú madarat
lassan felöltözteti a sötétség
vajon meghallja-e suttogását
aki a hangot adta szájába egykor
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