
Fény
a Nyugati téri aluljáróban
egyre többen állnak meg az x-faktoros plakát előtt
ahol egy vak házaspár zenél
a férfi szájharmonikán játszik
a nő két fakanalat egymáshoz verve
követi a ritmust és hümmögve dúdol
nem raktak ki semmit az aprónak
mégis gyűlik előttük a sok ezres meg ötszázas
lassan már bokáig állnak a pénzben
a férfi néha rá is lép a bankókra amint
önfeledten tapossa az ütemet
aztán a metró felől érkező légörvény
felkapja a pénzt és az emberek közé szórja
a tömeg kapkodva tömködi a zsebét
az utolsó forintokért zajló küzdelemben
néhány pofon is elcsattan
aztán mindenki rohan amerre lát
csak a béna hajléktalan aki az imént
a zene hallatán felállt a földről
megy oda a zavartalanul zenélő párhoz
uram a pénze üvölti de egyik sem hallja
úgyhogy vállon ragadja a férfit és rázni kezdi
a pénze uram a pénze
mire a férfi elejti a hangszert
és mint akit álomból ébresztenek
motyogja hogy fény
és árnyék közt egy keskeny
vonal a félelem

Nem én
Testemmel a térnek egyszerre
több pontját is elfoglalom,
de ez nem jelenti azt, hogy mindig
vagyok is valahol.

Mintha csak azért feküdnék az ágyon,
hogy feküdjön az ágyon valami. Felkelek,
és nem én kelek fel, fogat mosok,
és nem én mosok fogat:
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ahogy egy ártatlanul elítélt fegyenc
a golyóálló üvegen át
szeretteire,
néz rám a tükörképem.
A szája mozog, de semmit sem hallok,
csak tenyerünk találkozik az üvegen.

Aludj Bobó, vagy
vidd át magad!
Bobó, megint délután van,
aludj már a délutánban,
anya szeme majd leragad,
hunyd le szemed, vidd át magad:

oda, ahol kék zsiráfok
majszolják a piros fánkot,
oda, hol nagy szitakötők
lüktetnek a mohos tetőn,

oda, hol a kurta malac
krokodil farkába harap,
oda, hol a barna medve
mézet mázol dörmegedve,

oda, hol a fehér hollók
csattogtatnak fényes ollót,
oda, hol a lusta bálnák
vakargatják egymás hátát,

oda, hol a kenguru
üldögél, mint vén guru!

Oda, hol a piros labda
önnönmagát pattogtatja,
oda, hol a szél a sípot
fújva éleszti a síkot,

oda, hol a hó fölfelé
hull, s az angyaltoll lefelé
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