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AYHAN EY GÖKHÁN

Anyám éve
ha lott vagy, de még min dig az anyám.
a szo bád ban ülök, egy csé sze te át,
mint aki ne vet ad a dél után nak,
rossz vers lá ba kon ál lok, a ni ko tin ég
a szá mon. hi á ba hogy ha lott vagy,
hogy évek óta, és hogy nem do hány zom.
úgy emel lek ki ma gam ból, te á ból a fil tert.
meg tör tén het bár mi. a csé szé be dob lak.
fe ke té be for ró és pu ha fe hé ret.

Nem lát tam
nem lát tam Var sót. nem
lát tam sem mit. ben ned ér
vé get az ut ca. belémkapaszkodik
a meg na gyob bo dott föld rész.

a reg ge li te á ról, és a
test ben fel lé põ hõveszteségrõl,
na po kon át írom a je len tést.
ket ten fi gyel nek: a fe ke te és a

fe hér szõrû ku tya. vis  sza fe lé
ter jed az ár nyé kuk, is me rik
Var sót, is me rik a bõ röm re
szá radt hang je gye ket. ha itt az õsz,

a má sik is be fe ke tül, ve le a
vá ros, ke zem a csapvíz alatt.
ilyen kor a te át ká vé ra, a reg gelt
es té re vál tom. ben ned a bi za lom,
jó Uram!

Te és én
1.
te át iszunk ölel ke zés elõtt
capuccinót ha nincs itt hon tea
sze rel münk tör té nel mi ide jét
kö zép ko ri sza vak kal kör be ve szem
az apos to lok kert jét a ko los tor
bel sõ te re it il lesz tem
iz ga lom tól ki pi rult bõ röd höz.

gyü möl csös kert re ke resz tel lek
reg gel a 7-es bus  szal tanítani jársz
an gol ta nár vagy én koránkelõ
er re tanítottak rilke ver sei.
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2.
a tõ led ka pott há rom éves csé szét
töl tö ge tem testhõmérsékletû te ák kal
an gol ta nár lá ba id tö rök ülés ben
fi gye lem ribizlialaku ci cid
fel lé leg zik ben nem az il la tos tea ház
ha en ge ded lá bacs kád ra felhúzni a zok nit.


