
Bagu László

(nagyon könnyű cigaretta)

mi vagyunk az asztalon szeretkezők
a szerelem szótlan vallatói
hozzánk semmi hang nem jut el
kézmozdulatokkal jelezzük egymásnak
a halál végtelen történéseiben
együvé tartozunk
mi nem süllyedünk szőnyegekbe
érezni akarjuk bőrünkön
a préselt farostlap hidegét
félni akarunk, hogy valaki ránk nyit
ki akarjuk számolni az időt
hogy nyelvünkön tudjuk a reklámok ízét
forogni akarunk, mert vinilből való testünk
s a másik a tű, ki mindenütt összebarázdál majd
használni akarjuk ezt a zugot
mi nekünk élni adatott
itt vackoljuk el magunkat télére
vagy ha két indulás között aludni vágyunk

ne keltsen minket senki fel
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árnyék.txt

ünnep múltán b.-ből hazaúton 
még láthatsz hófodte csúcsokat 
mitől olyan érzésed támad mintha 
kilimandzsáró magasodna előtted föl 
s ha tovább nézed szemfenekeidre 
szavannák inverz képe 
ül

ez az az állapot amikor 
én is fehér inget öltök 
nyakkendőm tűjét meg-megigazítva 
bolyongok a márciusi szélben 
lehet hogy embereket szólítok le vagy 
vonatra szállók orgyilkos kedvem 
kitölteni

megérteni ti. nagyon nehéz 
tavasszal miért esik hó 
s miért fagy a postás arcára 
hogy levakarni csak bőrrel együtt lehet 
emlékeztessen míg élsz beavatási 
szertartások hegtetoválással járó 
attitűdje

látnád modorát látnád a hírhozót 
látnád az embert ki papírgalacsinokat 
fricskáz a légbe miközben tudja mit 
mások most írnak és sejtenek 
bólintanál helyettük is ő lesz mind ki 
halni fog és nem támad soha 
fel



• megnyúlna akkor a szád mint dél
utáni árnyék a földön hol 
nyár nyarat követ és jutna eszedbe 
régi szafári és félnél hogy 
sátrad sarkán ismét üvölt a vad 
még akkor is mikor már messze 
jársz

• ott trófeák díszítik nappalid falát
dolgozóasztalodon vaskos kötegbe gyűlnek 
feladatlan üzenetek és még vastagabb rétegbe 
a por de a szobák homályos zugait félvad 
törzsek lakják be kik nem tudnak 
kerékpáron közJekedő kísértetekről táskával a 
vállukon

• lépnél annak okán vagy tennél mozdu
latokat vonatra ülve bámulnád az 
ablak piszokfoltos üvegére felfeszülő 
egyszáling-nvakkcndős manust 
látnád a havat homlokán mint körülötted 
mind a tanúságtevők köztük egy hosszúhaj- 
zöldszem lány kivel vélhetőleg nagyon 
messzire el lehet menni

onnan már csak egy köpés nairobi
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