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Pro ject
Leg alább be szé lõ szob runk le het ne.
Érc ma rok, hogy iro má nya in kat
az õgyel gõk elé re me gés nél kül tár ja.
Csocsó fö lé ha jol va fü lel nék,
hogy el hang zik-e már az or de ná ré
vagy az ala mu szi szó az asz ta lok nál.
Té ma-e a comb fix és a la ko dal mi lí ra
ked ve lõ je vagy leg újabb me ne kü lé si ter ve?
És ha el hang zik va ló ban,
amit ki vag dalt be tûk bõl
ra gaszt gat tam cso ma go ló pa pír ra,
ki csit rá me nõs eb ben ját szom.
Fi ze tés kor a pul tos sze mé be né zek,
és egy ütem mel ké sõbb ve szem el
ke ze met a pénz rõl. Az át vál to zás
üte mé ben hó na pos szo bám ban
meg gyúj tom a füs tö lõ ket és a gyer tyát.
Az il la tok fel pisz kál ta ér zé sek re
ki mun kált póz ban szó la lok meg
ta gol tan, to rok ból. Lé nyeg re tö rõ en
az idõ mér ték tõl is ös  sze sze dett nyel ven,
mely a köl tõ sze rint a de ne vér si ko lyá val
fel ve szi a ver senyt, ha ép pen az kell.

Rozs da öve zet
Ide még lég ve ze té ken ér ke zik
az áram. A meg ál lót hor dók jel zik,
a nyá ri idõ szá mí tást sem tart juk,
a ke rü let vé del me zõ jét vi szont
a le ta rolt hegy tö vé bõl ki for dult
alak ban éven te kör be hord juk.
Azon az éj sza kán a ma lom fal
tö vé be hú zó dunk,
ahol reg ge lig me leg van.
Lám pát gyúj tunk és a ki osz tott
pa pír sze le tek re jegy zett óha ját
ki-ki be dob ja a rozs dás si sak ba.
Ha meg van, ki csit ül dö gé lünk fö löt te,
me ren günk a pis lá ko ló fény ben,
azu tán biz tos kéz zel hú zunk.
Zseb re vág juk ol va sat la nul,
és min den hó kusz pó kusz nél kül
ha za té rünk. Ami en gem il let,
jól esõ nyu ga lom mal fek szem ágy ba
ru hás tól. Vá rom, hogy a hold fé nyé nél
le vet kõz tetsz és pi zsa mát is adsz rám.
Mód sze re sen la zít va el hû lõ iz ma i mat
nyug tá zom cson tos tag ja im nak sú lyát
és a re me gést, ahogy erõl ködsz né mán.


