
Kislány  
a pályaudvaron 
amikor megérkeztem Magyarországra 
szerettem azt is ahogyan a 
hangosbemondó kitartón furulyázta 
a második vágányon vonat halad át 
a vágány mellett kérjük vigyázzanak 
kedvem lett volna beszélni hozzá 
jó estét bácsi — ilyesmi szerettem volna 
megtudni hol lakik takarítóra 
kertészre van-e szüksége  
jól fésült urak szép leányok zártak 
aztán körbe de egy csütörtökön 
végül utat kértem hogy elnézést erre 
erre a vonatra szól a jegyem 
világosodott varjuk marakodtak 
az üres állomáson 
ahol le kellett szállnom 
 
 

Tél madarakkal 
láttam egy képen két 
madarat együtt böködték 
a hullott almákat pontosan 
szúrtak a pirosba 
árnyas este volt martak a fehér-zöldes  
foltokba s a ritkás avarban 
volt egy kicsi ág is oda  
csak úgy odahajítva  
pólyakötésért kiáltottam ekkor 
és megállás nélkül tárcsáztam  
a segélyhívót a gyóntatót  
mi készül itt miféle háborút 
engedtem be a házamba 
ki jön értem ki segít rajtam híznak  
a madarak híznak a képeslapon 
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Gondolatok a kertben 
afféléket kezdek gondolni 
hogy a vadludak szeretnek 
szeretnek egemen tetszelegni 
szétszóródnak és keresik egymást 
de mulatozó kedvük már nem értem 
és szédülök fáradok magasba nézni 
sokáig tart a gyógyulás és aztán 
a csapdosó szárnyak hallatán  
megrettenek akkor is ha csak  
az angyalok rendetlenkednek a bazilika  
négy falán — mert mi van  
mi van ha egyszer hátulról csapnak 
rám és magukkal visznek 
rosszkedvvel tömik meg a szám 
és tériszonnyal itatnak ha  
azt mondom szomjazom 
ruhátlanul felrántanak  
felmutatják a szégyenem 
és idén sem érik be a Paradicsom 
felveri a gaz megfojtja veteményem 
 
 

Ofélia az erdőben 
láttál már gyermeket  
fák között botorkálni 
láttad hogy keresi az  
ötágú gallyat s ha rátalál felemeli 
mutatja neked majd felém  
ezt hazaviszem mondja  
halálos komoly szavakkal ez az enyém — 
hát miért nem fogtad össze 
szóródott ujjaim egyenként bár 
vagy puha hideg kézfejem 
ezek az ujjak orgonálni tudnak 
és égre szöknek ha azt kérem 
asztalon heverő forgácsnak hiheted 
tonnaszám árulják neten és útszélen 
de legalább szárazra törlik két szemem

344


