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8.
(Mielőtt föladnád)

Telhetetlen

Ágyasává ölelt a fájdalom. 
Kielégíteném, de nem tudom.

Előbb-utóbb

Ha megkönnyebbülést ez a nap sem hoz,
előbb-utóbb felnősz a feladathoz?

Ne hidd

Azért, mert letudtad a nagyobbik részét,
ne hidd, hogy ajándékba kapod a végét.

Gerincmasszázs

Még egy ember, aki – másnak el se hinném –
többet tud a hátam közepéről, mint én.

Minden van

Betemeti a tudatot a semmi. 
Minden van. Nincs mire emlékezni.

Nélküled

A szemed, az orrod, a nyelved, a füled…
S ahogy ez is, az is megpróbál nélküled.

Után, előtt

Egymást helyesbítő rossz lépések után,
s vajon mi előtt még? Légy eszednél, komám!

Üzlet

Nem érdekelné üzlet? Szex? Olyasmi?
Szólít le egy lány… Aktivista? Prosti? 

Csúfoló

Szalmaszál… Cérnaszál… Pókfonál… 
Rajtad áll… Akkor is… Rajtad áll!
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9.
(Nyitva maradni)

Másnap

Hogy miről beszélt, hogy hol, s hogy tegnap, arra
emlékszik, de hogy kivel, arról nincs fogalma.

Biztató

Most hogy a kezed is nonstop zsibbadni fog,
már nem akkora szám, hogy a lábad sajog.

Gondold meg

Ha egy új betegségedet elfogadod,
két-három újabb is ajtód előtt topog.

Listák

Gyártják a listákat, ki-ki a magáét.
Aki gyalog jön-megy, bárhova lép, rálép.

Híd

A megtiport fűszál szakadt hídja fölött,
ott is csak az, ami a Nappal összeköt.

Jövő

Mikor elképzeled, mindig nagyon szépnek.
Ha menekülni kell, kinek ne érné meg?

Hazát

„A gyenge országból erős hazát!”
Fújja millió levelét az ág.

Spontán

Mielőtt föladnád, elzsibbadnál végképp,
elkap a spontán lüktetés, a még…, még…

Álmok

Egy szerelem, egy kocsma, egy hit, egy űrkabin.
S hogy akkor is! S ha más nem, az anyag szárnyain.
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10.
(Légy a plafonon)

„Kis” nyelven

Verseidet az emberiségnek írod.
Hogy egy „kis” nyelven, az sohase bénított.

J. A. után, 75 év múlva

Már hét milliárd ember kötöz itt,
fal, odapiszkít és szaporodik.

Gyermeki

Ha minden ember egyenlőnek születik,
miért nem választhatja meg a szüleit?

Álom az öregedésről

Ahogy a csiga visszahúzódik házába,
s a mindenséget az idő lassan rázárja.

Haza

„Ha nem dübörögsz velem, nem a hazád!”
Nyikorogja egy menthetetlen faláb.

Vásár

„Ne nézzen úgy rám!” – De tényleg, hogyan?
Minden eladó, s a bolt zárva van?

Mindig van

A feltámadásban mindig van egy nő,
s ha nincs, akkor a hiánya megnő. 

Nem elég

Nem elég neki nyak, lapocka, váll,
a talpadig, a sírodig lefáj.

A titok

A „túlélés” titka talán csak annyi,
magadba zárva is nyitva maradni.
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11.
(Az utca? Az ország?)

Séta

Ha a nyakad s vállad is lecsavarhatnád,
akkor mi fájna? Az utca? Az ország?

Vonat

Érdemes-e a hibás váltót szidni,
ha egyik sínen sem lehet robogni?

Szavaztál

Ígérték, rájuk szavaztál, hogy vigyék,
most meg tőled kérdezgetik, miképp.

Édes

Mennyit hazudnak, édes istenem,
s mindent azért, hogy neked jobb legyen…

A járdán

Nem érdekel már, hogy a járdán megelőznek,
de ha tudsz, kitérsz még a szembejövő nőknek.

Sebesség

Mire az eszeddel utoléred magad,
a valóság, mi több, a tested is lehagy.

Masszőz

Csak a hangja volt, s gyógyító keze.
A hátad mögött szerettél bele.

Légy

Feje tetejére állt minden vajon?
Vagy csak te lettél légy a plafonon?

Hány lépés?

Évezred, milliók, hány lépés, amíg
tűzön-vízen át is eljutsz magadig?




