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Mr. Mansfield fel jegy zé se i bõl
Bez zeg írói vé nám
se ket tes se rang lét rán
nem vitt föl fok ról fok ra
lát szó dó csil la gok ba
ne kem már nem ma radt más
tá mo lyog tam a pad lás
po ros zu gai közt vén
meg apadt szal ma ös vény
szá la in át ta pos va
vár va órám üté sét
ami majd vi szi-hoz za
égi ven dé gem vég képp
míg ál mok pár na-al ján
va la mi fosz ló hal vány
vi asz dé mo ni tes tet
folt-fény elém le beg tet
ki le het Ha rag-an gyal
hogy ha jó ked ve pir kad
tor kom eszi ha rag gal
ahogy egy kor Ba bits nak
nya lo gat ja a má jam
tü dõm re lép amíg nem
tö rök ki ful dok lás ban
meg szur kál ja a szí vem
úgy hí vom Vég zet s ész re
sem ve szem ahogy vég re
va ló ban kez de tet vesz
egy még ne kem is ked ves
bûn hõ dés mi e test ben
kü lö nö sen ke gyet len

•

Zsú folt könyv tár szo bá kon
át la poz ki te rít ve
a szél – az én ma gá nyom
most Shaw ol dal nyi Ril ke
kö zött ta lán Thomas Mann
len gek polc nyi ma gas ban

•

Sze mem vak folt ján mez te len
raj zok a tár gyak óra csé sze
az asz ta lon te kin te tem
ki folyt tin ta kék le be gé se
ha ágy ra fek szem sül  lye dek
egy álom ba nem tud va hol van
ha csa pot nyi tok kád fe lett
meg ful la dok az ujj nyi tó ban

•

Hi á ba e fõ té ri szél
tol lát hul laj tó kis ma dár ka
röp té vel mért ege i nél
hos  szabb csí ko kat húz az ár nya
majd Lon don ra is est bo rul
sö tét kel le mes csu pa secret
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ma dár árny köd s más eny he súly
pil lan tást még rád is alig vet
egy to rony óra jel zi csak
két ut cá ra tõ led az éj félt
las san üt s ma gas han go kat
és be le zúg alul a mély ség
biz tos egy met ró nem pi hen
száz lá bú ként mo zog a tes te
fül ké ken s az ülé se ken
min den utas kü lön je gyez ve
így ma gad is –  you are somebody
he re – mon da nád el s mint a duny hát
mert nem jó éj sza ká ban fáz ni
a vak vá rost ma gad ra húz nád


