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FECS KE CSA BA

Ak tu á lis kér dés
hol van fe ke te plüss ku tyád
amit lány ko rod ban vet tem
szü le tés- vagy név nap od ra
két csil lo gó gomb szem né zett
rám a polc ról es de kel ve
pi ros kis nyel ve ki ló gott
kur ta fa rok volt há tul ján
si mo gat tad be céz get ted
nem bír tál vé le be tel ni
mint kis gye rek úgy örül tél
két cup pa nós pu szit ad tál
rá adás nak nem mon dom ki
még va la mi mást is ad tál
le gyen elég an  nyi bol dog
volt két ta pasz ta lat lan szív
hol van az a szép plüss ku tyád
hol van a csók édes íze
mi vé let tél mi vé let tem
el fed sok-sok év ha raszt ja
nem a su nyi szél zör ren ti
fé lel me tes rém kö zel get
adó dik a ré gi kér dés
hol van már a ta va lyi hó

A fa un éj sza ká ja
a lány tu laj don kép pen nem
volt szép csak az éj sza ka s kör ben
a vil lá mok kal meg vi lá gí tott he gyek
tánc köz ben szo ro san hoz zám si mult
ar ca ki pi rult tes te es de kelt
for ró sá gá ban volt va la mi le nyû gö zõ
volt va la mi vad ál la ti mo hó ság
a ze ne kisérteties hang jai a vi ha ros
éj sza ká ban mint ha a fák is tánc ra
akar tak vol na per dül ni ve lünk haj la doz tak
egy fül re pesz tõ menny dör gés sel ér tünk vé get
vi zes ha ját a lány ki tud ja hol
szá rí tot ta meg õt vár ták a he gyek
én nem men tem utá na
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Gaz dát cse rél
lá nyok el ha gyot tak és en gem el ha gyók
va dak sze lí dek har ma to sak szé pek
akik nél kü lem öre ged te tek meg
a sors va jon mi fé le kon cot ve tett elé tek
mi fé le há lót szõtt ez a ször nyû pók
hoz zá tok mél tó vagy mél tat lan fér fit sze ret tek
s sze ret te tek-e iga zán va la kit szí ve tek meg fon  nyadt
mint pin cé ben a krump li tél vé gé re vagy el vá sott
a sok ta po sás tól ki fa kult ne vek let te tek el mo só dó
arc vo nás ok ame lyek mö gött hi á ba is ke res nék
bár kit ré vült reg ge le ken ki raj zo tok
tu da tom ho ri zont ján tar ka lep ke-raj el té vedt
ér zé sek áram üté se fut vé gig raj tam vis  sza fe le
élek oly kor egyet len pil la nat
több mint egy hos  szú élet ma ga mat ad tam kö zü le tek egyért
a töb bi meg ma radt érin tet len szép sé gé ben
vagy még sem élet te len mú mi á vá aszott az em lé ke zet 
le ve gõt len sír kam rá já ban lá nyok va dak sze lí dek és 
min de nek elõtt szé pek vis  sza-vis  sza jön nek ti tok ban
és ki tép nek be lõ lem egy da ra bot nem tu dom azért-e
mert éhe sek vagy csu pán azért hogy fáj jon
ér zel mek utó sze zon ja ez hi deg a nap a szív
gaz dát cse rél a fáj da lom

Nem ér el
olyan sok rossz jött most
egy más után az éle tem be
jöt tek szin te vi sí toz va tü le ked ve
mint éhes ma la cok a vá lyú ra
mos ta ná ban va la hogy min den más kép pen van
nem az ér vé get ami el kez dõ dött
ami kez de tét ve szi ki de rül nincs is nem is lesz so ha
ide gen sor sot erõ sza kol rám va la ki
bi zo nyos ér te lem ben más va gyok
mint aki va ló já ban Nessus-ingként éget
a bõ röm is már ta pasz ta lat lan szem mel
bá mu lom az égen a na pot amely mint a po kol
nyit va fe lej tett aj ta ja iz zik fe hé ren
el ha mar ko dott idõ ez ta lán
el ké ne ha lasz ta ni az éle te met –
apám má so dik éve úszik gör csös igye ke zet tel 
egy hely ben se ho va se jut va a
mályi föld ben hal la ni vé lem a fû ver te
agyag ijesz tõ csob ba ná sa it
a té to vá zó lomb ban ri gó fúj ja olyan erõ vel
mint ha le nyelt vol na egy mik ro font
hi á ba hi á ba han god nem ér el a cím zet tig
nem ér el ár tat lan kis toll cso mó


