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ÁGOS TON CSIL LA

Ki té rés
Egy elnyeklõ bi cik li ke rék 
elég, hogy el térj, pe dig ar ra
bal ra a szö kõ kút már szö kik,
bö kik csepp jei a  le ve gõt;

le lõtt fi ó ka a láb tör lõn,
õr lõn kí noz a tény – rossz ómen –
ó nem, hisz nem vagy ba bo nás!

A cso dás je lek ben csa lód tál,
vol tál már uta zó, de reg gel
fel kelsz min dig, és min dig ott hon,
a ház elõtt dög lött ma dár ral;

ár ral szem ben nem tudsz ha lad ni,
s ad ni ma gad nak egy kést, hogy vág jál
pár szál vi rá got, de ta lán egy szer
ké pes le szel majd csa var ni agyad
ma kacs, nagy bi cik li ke re kén.

Út ra va ló nak
Be ton uta kon be ton üd vös ség te rem,
a fák, ol dalt, egy csa pat nyi lel kes Kharon,
tap sol nak, mi meg két tor nász a sze ren,
egyen sú lyo zunk négy ke ré ken, fém vá zon,

xenonízû csó kok a di na mó fé nyen,
a lel künk száz mé ter rel elõt tünk tán col,
a fe hér su gár nya láb ha tá rán ép pen:
gör be zá ró vo na lon két jó zan ván dor.

Elõt tünk mé te rek, még Is ten tud ja hány,
most már agy ide gün kön ug rál mind ahány,
át szü rem lik min den, amit tud ni vé lünk,

s val lunk még is éb re dést, al vást, kar mo lást,
se be ink, mint bo hóc ki rá lyon a pa lást,
szív szö vet tel ta ka róz nak, s ha za é rünk.


