
születésem helyszíne Buenos
Aires lesz. Egy kertvárosi kerület,
a szegénynegyed szomszédságában,
a lombos és a lompos élet ozmózisában.

Döntés
én eztán már csak élni fogok — harcnak elég az is:
megtalálni a bujkáló nap véletlen foltjait
ami magához szelídíti a húsba vetett
végzetében mindinkább háborgó maradék életet

én eztán már csak azt figyelem ahogyan reggelig
az éj hatalmas zenéje: csönd följebb emelkedik
míg a nyomában emberi zaj fakad fel alant
a négyemeletnyi szakadékból s eléri partomat

én eztán többé nem tervezek aggódni sem fogok
hogy hű kutyám a kürtő falán s a sárga csillagok
az ismerős esetleges kép egyben nem marad
ahogy alászálló napjainkkal pereg a vakolat

én eztán csak a virágoknak ha időt szentelek
másnak ami nem szemlélődés vagy ami nem gyerek
mert ez minden ami közel még: csönd gyerek virág
amiben valami több sejlik mint elhagyandó világ

Örökléstan
Farkasnak, Lillának

egy szép gyereklányt vagy egy kisfiút
fehérke bőrű elszánt kis túlélőt
egy arab utcán vagy egy pesti téren
kerget egy részeg — és ha van kiút

az már a Sorsa: lebírni egy apát
akinél kés van aki belebőszült
a sok mocsokba amivel úgyszintén
nem ő mocskolta össze önmagát
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azaz csak részben: mióta így beállt
hogy ő a rosszat nem választja többé
hanem a része lett — sőt: most már az ő

de ennyit róla hisz itt jön a kölyök
innen az ő dolga: ha bírja oldja csak meg
hogy ő ne legyen majd vertből a verő

Objektív
ma többszörös
lassúsággal telt a nap
feltűnően lassan nem csak úgy
ahogy máskor is belassul

lehet ez volt az év
leglassabban telő napja

például este fél nyolc
és nyolc között
— mértem az időt —
négy óra telt el
a teljes harmóniától
a vitán át egy alapos
összeveszésig
és a mézes békülésig

aztán nyolc és tíz között
vagy hat óra megint
a teljes harmóniában
amibe a békés elalvás
is belefért amiből én
tíz tízkor ismét
sokórás alvás után
visszaébredtem

és most fél egy és fél egy
után kilenc perc között
vagy három óra
a zavartalan barátsággal

mi ez ha nem
a mi időnk az igazi idő
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