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OLÁH AND RÁS

mû hi ba
ahol ha lot ta ink ma sí roz nak
ott szû köl ni kez de nek
a szûk re sza bott ará nyok
or vo si mû hi ba hogy élek – mond tad
s lé leg zet vé te le det el ta kar ta a gra vi tá ció
nem esett jól hogy el oroz tad
a ki do bott-ki se lej te zett sza va kat
– de ta lán meg akad raj tuk Is ten tekintete…
utóbb el hit ted ma gad is
hogy je len ték te len vol tál 
akár a teg na pi zá por
de ak kor ra ki nyíl tak ben ned a jö võt len te rek
föl ágas kod tak a gyo mor ba jos ál mok
s hi á ba zsa rol ta lak
te már nem en ged tél a vágy nak
pe dig én ben ne let tem vol na min den al ku ban
– így ma rad tál kö zö nyös ré vü let
s ta lán már el sem hisz lek té ged

a cím zett is me ret len
dél után ra vár ta lak az nap de kint már
az ut ca lám pák do rom bol tak ál mo san
mi kor az in ge men igaz gat tad
za var tan a gyû rõ dé se ket
ide gen vol tál – mint még so ha sem –
mo so lyod sí rás ba bot lott
érez tem a ma ró sós ízt az ar co don
aj tó csa pó dott s tud tam
nem hagy tál el csak ki ve szett az uj ja id ból
az a bi zser ge tõ szom jas fáj da lom
ahogy ügyet le nül el ej tet te lek
mi kor a lép csõ alat tad örök re elfutott…


