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Folt
Megálltam az ablak előtt, olyan közel, 
hogy az orrom hozzáért az üveghez,
és lehelni kezdtem. 
A titok nem a technikában volt,
hanem a ráfordított időben.
Akkor válik fontossá, ha túlvagyok rajta.  
Először csak egy halvány folt 
jelent meg az üveglapon,
de aztán nőni és erősödni kezdett, 
elhomályosította, majd végleg eltakarta az ablakot.
Ha elég sokáig csináltam, a folt levált róla,
és világméretűvé nőtt.

Szomszédos
Valamelyik szomszédos országból jött,
nem ismertem fel a nyelvet,
tippelni pedig nem mertem,
arra gondoltam, halálosan megsértődne,
ha nem találom el.

Lelógott a lábujja a papucsról, 
mintha mindenképpen érezni akarná
a földet. Volt egy szupermenes pólója,
tudtam, hogy az a kedvence, 
de ő azt mondta, azt csak pizsamának hozta.
Olyan volt, mintha mást jelentene
a szupermen az akcentusa miatt. 
Jó volt nem teljesen megérteni egymást.
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Fest
Használt ecsettel és vízzel 
képeket festettem a falra,
bármit rajzolhattam, 
hiszen pár másodperc múlva 
megszáradt és nyomtalanul eltűnt. 
Ilyenkor újra neki lehetett esni a falnak 
az újabb ötletekkel. 
Persze gyorsnak kellett lennem, 
hogy kész legyen az egész, 
mielőtt az első vonalak eltűnnének. 
Mert nem tudom nem tudni, amit tudok.
Úgy gondoltam, hogy ha elég sokat festek, 
akkor egyszer az egyik kép nem fog eltűnni, 
ott marad majd, mintha igazi festékkel festettem volna. 

Csak hang
A neten találtam rá egy jótékonysági oldalon,
olyanokat kerestek, akik a kórházban felolvasnának,
és én jelentkeztem, mert elég nekem a hangom,
önmegtartóztatásnak hazudom a frusztrációt.

A pohár alján zacc és cukor maradt,
mintha jóslásra kínálná fel magát, összegyűlik,
aztán formává válik ez a negatív hordalék.

Megláttam a nővért, aki eligazít, ki akartam dobni a poharat,
furcsa volt, hogy a szemetesben nem volt semmi,
az automata melletti kukák sosem üresek,
de mellém lépett, egy finom mozdulattal megfogta a kezem,
azt mondta, a hármas szoba lesz az enyém,
és hogy látja, hosszú kávét ittam, de ha úgy látom majd,
hogy kezdenek fáradni, akkor nyugodtan hagyjam abba
ott, ahol tartok. 
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