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ismeretlenül
mintha már jártam volna nálad. te a nevemen 
szólítottál mint aki ismer. zavart az hogy isme-
retlenül tegezlek de semmiképpen nem akartad 
elárulni nekem a nevedet. a szegeket eldugtad 
valahová és mielőtt beléphettem volna oda ahol 
azóta is bújkálsz be kellett dugnom a fülem, 
hogy ne halljam azokat a hangokat ami mi-
att elrejtetted az utolsó sebeidet. kezeidet hátul 
kulcsoltad össze s úgy sétálgattál föl-alá akár 
a fegyencek. pedig tőled kaptam a legnagyobb 
és talán az egyetlen visszavonhatatlan ígéretet 
a szabadságra. ettől a pillanattól kezdve nem 
hiszek neked csak bízok abban hogy igazat 
mondasz. talán jobb is így mert akiben hisz-
nek az soha nem hal meg és aki hisz az csak 
reménykedik abban hogy egyszer ő is képes 
megtapasztalni a halált.

homokvár
derékbatört ígéretek szálkái a körömágy alatt,
gennyesednek, összegyűlnek.
homlokodon felragyog az éjjeli lámpa zuhogó fénye,
mintha egész éjjel fóliasátor alatt izzadtad volna az éjszakát.
lemoshatatlan emlék, akár az indigópapír nyoma a könyökön. 
csak nagyon nehezen vajúdtad meg a reggelt, 
ahol a világosban már nem nyomott agyon a bűn árnyéka,
csak érezni lehetett, ahogy felveszi alakod teljes kiterjedését.
megkönnyebbülten fellélegeztél, 
s úgy tisztultál meg az éjszaka maradékaitól, 
mint amikor lefújják a fánkról az odatapadt porcukrot.
még héha összefutunk.
de mint egy véletlen találkozás az utcán egy idegennel, 
akiről csak akkor jut eszünkbe, hogy jól ismerjük, 
amikor már rég elfordult mögöttünk a sarkon.
a legszebb látvány a nyárban 
egy játszótér váratlan felkacagása arcodon,
de mire odaérek, elmos minden várat az eső,
s épp olyan tehetetlenül várok rád egy padon, 
akár egy homokozóban felejtett kislapát.
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egy nap esztétikája
itt állok éppen abban az ajtónyitásban ahol visszaadtam neked 
a kulcsokat verejtékes kezedet kinyújtottad azon a kegyetlen 
résen amin keresztül évek alatt kiszivárogtam belőled ráncolt 
homlokkal hunyorgok még előttem állsz szemembe csap a 
Nap félig behúzott bőrönd a tekintetem most is valahol hátul a 
kertben ülhetsz talán épp azon a hintaágyon melynek árnyéka 
azóta is lemoshatatlanul befedi az egész arcomat és ahol a leg-
utóbbi tavasz még a hajadba gabalyodva homlokomra hordta a 
rügyeket s fülbevalóként viselted az üvegtálon megmaradt bor-
dó cseresznyeszemeket már észre sem veszed hogy a legelső ró-
zsát nem metszi le senki de az évek óta száradót féltve őrizgeted 
azt hiszed lefelé lógatva örökre megmarad azt sem veszed észre 
hogy gyakrabban megáll a hinta hogy nem viszi már olyan 
magasra a lendület azt sem hogy valaki kiszállt mellőled mint 
egy stoppos utas aki egy éles kanyarban eltűnik az úttal együtt 
igy nem látsz át a kerítéseken nem látod hogyan növi be a gaz 
az elhagyott szomszéd telkeket hogyan rozsdáll el a körhinta a 
játszótereken és ütemes nyikorgása hozzátartozik az életedhez 
mint egy évek óta fel nem húzott falióra hallgatása ami az-
óta is áll mióta elvesztettem benned fontosságomat nem mersz 
kiállni a kapuba nehogy a megkövült lábnyommaimban újra 
kopogjanak lépteid és nehogy eszrevedd azt hogy a halszagú 
és eperillatú piac helyén csillogó ablakú pláza nőtt a lángosos 
telkére ahol zsebkendőddel olya sokszor óvatosan megtörölted 
a számat átépítették a teret újrafestették a padunkat de mi ki-
maradtunk minket elfelejtettek felújítani baseball sapka helyett 
kalapban ballagok a térkövezett sárgára mázolt templom felé 
te fekete kendőben oly könnyedén közelítesz akár az angyalok a 
halálba indulók elé mindketten gyászolunk de nem a saját kö-
zös szeretteinket megállsz megállok egymásra nézünk rájövünk 
hogy hiába kutatjuk zsebeinkben a régi kertkapu kulcsait ahol 
az őszülő fák alatt magára hagyottan leng a nyikorgó hintaágy 
és tudjuk hogy tavasz már nem jön de talán egyetlen egy őszt 
még mindketten kaphatunk felszedem a földről a lehullott cse-
resznyeszemeket eltörlöd a poros üvegtálat titokban megnézed 
benne magad hogy vajon szépnek látlak-e még lemetszem a 
bokorról a legutolsó rózsát leülök melléd és féltve a hajadba 
tűzöm elvirágzott arcukon elszáradnak a megkövült barázdák 
közé hullott rügyek így múlik el minden addigi amiről sokáig 
nem is akartunk hallani
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