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lassan hullik el

a történelem szemétdombján keresgélsz kíváncsiságból

kezedben egy bot a végében szög

felszúrsz rá valamit

szemmagasságba emeled

még mindig mozog

alig hiszed

de hát szemmagasságban van veled

és látni hogy él

ez csak nehezen és lassan takarítható el

a volt meg a rég

légsarló légkalapács

a csillag a kereszt a hold

téboly vezér karnagyi keze

szüntelen elözönlést vezényel

ez csak nehezen és lassan takarítható el

a barnák a vörösök a kék

és élükön a szaporodó nullák

szemüreg nullák a koponyák hegyén

felhangzik az ámen a mindörökké és a bankbetétdal

no legvégül ez hangzik el a koponyák hegyén

a közelben tó halakkal

a történelem szemétdombja szemmagasságban veled

elmész inkább horgászni

felszerelés híján csak úgy fejben
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vadásznaplókat porozva

beforrasztlak egy labirintusba

por lepi ezt a moleskine utánzatú

jegyzõfüzetet

hol járhattam a por óta

és ki lehet a megmondhatója

ebbe a moleskine utánzatú füzetbe

zárom be a költeményeimet

hogy ne bóklásszanak kedvük szerint

mert ha bóklásznak követhetetlenek

amikor lokálpátriárka vagyok

sokáig zárva tartom õket és akkor

pókvadász naplót vezetek

nincs túl sok rendszer abban a naplóban

magamat veszem alapul

példaként állítom magamat elém

ebben meg köszönet nincs túl sok

valahol mindig elvesztem közben

irántam az érdeklõdésemet

egy ócska kis hatszáz köbcentis csotrogányt vezetek

vénül  körülöttem a tárgytalan

a por ezen a moleskine utánzatú jegyzõfüzeten

a kedvetlenség angyalának szárnyáról való

de minek ebbe a labirintusba beforrasztani bármit is

innen még nem tudott kijönni senki

nem talált ki amúgy sem

nem talált ki semmit hogy kitaláljon

aki ide egyszer bemerészkedett
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nutópia kisbolygó

kompozíció verklire

a planétámon nem élek egyedül velem

nem hal ki az itteniek közül senki sem

a hal álma nem a halál ma

ez egy rikkancs újságokkal a karján

itt az esti hírlap a legfrissebb mészárlásokkal

mintájára kántál

megmaradt õ is ahogy hallod

planétám egén

minden csillag fénybõl csak fénybõl való

és csak az erekben folyik vér

természetesnek számít a mindörökké

nem unod mégsem

élhetsz összezárva az összes senkivel

észre sem veszed

 

ajándékosztó

ki az aki küldött és ki az aki hívott

nem tudom itt a cím

pizza pizzai ferdetorony

hivatalból vagyok vicces

ha lehet nézze el

a számla rendben

én amikor visszajöttem

megállni az ajándék világ ajtajában

nem voltam mikulás se madárfészek se ismerõs

lucifer végigcibált a jelentéktelen porfészkeken

és az ördög sem tudja még min és hol

talán ócska kis nyögések otthonai voltak ezek

az is lehet hogy egy fenséges szép arcú nyitott ajtót

és térdre estünk egymás elõtt

 

ments meg

ekkora összevisszaság van

ekkora összevisszaságban
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