
A csillagok zúgása 
A csillagok zúgását vélem hallani, 
pedig nappal van, ilyenkor messzebb 
vannak a csillagok, de mégis, mintha 
a sok-sok légüres forgás titokban összeadódna, 
és itt a Földön már ilyen csendes zúgás lenne belőlük, 
egy lépés elnyomhatná, vagy ha letenném 
az asztalra a poharat, de hát ki vagyok én, 
hogy teljesen elnémítsam a végtelen világot? 
 
 

A világ zaja 
Leteszem a fejem a földkupacra, 
és onnantól a világ zajából 
csak azt fogom meghallani, 
ami a föld alatti mágnes hegyekről 
visszaverődik, persze alaposan eltorzítva, 
a traktor berregéséből hernyó rágása lesz, 
a cölöpverőgépből pálmalevelekre hulló 
jégeső, az alkudozásból veszekedés, 
abból pofozkodás, az pedig olyan lesz, 
mintha egyszer csak nagy puffanással 
eldőlnének az erdőben a gombák. 
 
 

Űrhajósok 
A szekrényemben ki tudom hallgatni 
az űrhajósok beszélgetését. Este már 
nem jár az utcákon a jégkrémárus, 
az atmoszférában is kevesebb a zaj, 
beülök a szekrénybe, egy madzaggal 
behúzom az ajtót, és hallgatom, 
mit beszélnek egymással azok odafönt. 
Főleg az érdekel, látnak-e olyasmit, 
amiből Isten létére lehet következtetni. 
De lehet, hogy ha látnak is, arról óvatosságból 
nem beszélnek. Akkor hiába a sok-sok éjszaka, 
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amit a szekrény sötétjében már eddig is 
eltöltöttem, meg amit majd ezután fogok. 
 
 

Az utolsó 
Az utolsó talicska földet tolom, 
ne tartóztassanak fel se torlasszal, 
se árokkal, rezesbanda se 
vonuljon át előttem az úton 
kétfenekű dobbal, mert nagyon várnak. 
Van egy hely, ahol nagyon várják 
az utolsó dolgokat. 
 
 

Éjszakai csend 
Ha kifordítom ezt az éjszakai csendet, 
füvek pendülnek össze egy távoli 
gyűrődéstől, amit egy híd alatt elhaladó uszály 
vagy egy házak közé kanyarodó tehervonat okozhat 
a legkisebb időkben, és utcai lámpák buráiból 
zeng elő néhány ütem divatos sláger, 
miután a fényükből visszaáramló részecskék 
már felgyűltek akkorára, hogy máskülönben 
lángra lobbantanák maguk körül a levegőt. 
 
 

A levelek remegése 
A levelek remegése 
megnyugtatja a szelet. 
 
Falra hányt borsószem a nemlét, 
elcsúszom rajta, 
amikor menekülök 
Isten elől. 

Micsoda színház az élet, 
csak a jövőnek van helye 
hova visszatérni. 
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