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Pártalan vagyok párosok között
szívembe köd és mély csönd költözött
hívnám aki még élethez kötne
de õ hallgatni készül örökre
                     *
Láttam hajnalban meztelen holdat
fölém hajoltak ismét a holtak
hívtak s mögülük elõgomolygott
a nemlét illata Volt rá gondom
hogy az arcomat összerendezzem
ha már menni kell menjek legszebben
                     *
Nem vagyok jó s ez a sárba leránt
ki emel le rólam ennyi magányt
S ha feloldódom a harangszóban
mond-e valaki egy jó szót rólam
                     *
Testemben jéghideg remegések
csuklóm környékezik könnyed kések
Messze az éjben valaki táncol
vergõdik bennem bárki s a bárhol
                     *
Adjatok innom szomjamba fúlok
nem akarom azt félelmem lássák
Bevakolatlan fal elé állok
meztelen téglára fröccsen vérem
                     *
Kimondhatatlan mennyire nincsen
ami még engem sorsomra kössön
Nem tudom hány napot kapok kölcsön
még az élettõl Hány halált ingyen
                    *
Lennie kell még valahol ország
lennie kell s õ valahol ott vár
Eligazítja hajam a párnán
Nem fordít hátat ha eljön idõm
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                   *
Fekete selyem abroszra hó hull
Megtanítottam magam magányul
Bennem a semmi semmihez társul
Más hajnalában alszik el társam
                  *
Mert õszinte vagyok rám haragszik
boldogtalansága kitárva sarkig
Elhiszi amit elhinni akar
lelkében omlás fáradt zivatar
                  *
Reszketõ habon dereng a hajnal
nincs rá esély hogy vele virradjam
Whiskymben lassan elolvad a jég
Vörös az ég alja elég – Elég
                  *
Ugye te soha senkit se bántasz
de  jóságod mégis megalázhat
Halkan kis dalokat dudorászol
Halott megváltót ringat a jászol
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               *
Rászóltál csak a szemedet nézze
akasztott kötélen Isten méze
ragyog akárha aranyból volna
Készülsz a földbe vagy föl a Holdba
                *
Magadra vigyázz könnyen elhitted
szerelem helyett szeretet az abrak
Megdöbbensz azon fájdalmak laknak
gyönyöröd helyén Semmibe löknek
                 *
Sötét teraszról a sárga házra
látsz rá ma is és szétráz a láza
Füledhez kapkodsz talán még megvan
Borotva ázik a sóhajodban
                 *
De õ hallgatni készül örökre
ha még hívhatnám élethez kötne
de szívembe köd s mély csönd költözött
Pártalan lettem párosok között

A vershez Jackson Pollock két festményét társítottuk (Meztelen
férfi késsel, 1938–1940; A láng, 1934–1938) a Terminartors
gyûjteményébõl 


