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TÖRÖM A DIÓT… 
 

Töröm a diót.  
Hasad a héj – 
csonka torzó.  
 
Kimetszik majd belőlem.  
szétzúzom.  
 
A mozsárban is  
pattogzik bele.  
 
Ne fáradj soha  
kiirtani  
magadból  
a meg-  
kövesedett  
terméketlenségeket.  
 
Megakadnak  
benned,  
májad, veséd  
leáll.  
 
Megvirradt.  
Tiszta vizet.  
Kérlek. 
 
Hol van bennem  
bennetek  
a megkövesedett  
homokgolyó?  
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Acélgömb  
markomban.  
Ütögetem vele  
a kórház  
falát.
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KONYHA 

Narancs nap  
a salátatálban.  
Nyár van.  
Holdkifl ik, csillaglinzerek.  
Messziről űrlények intenek.  
Mint suhanó űrhajók,  
sercegnek a fasírtgolyók.  
A zsíros palacsinta megremeg,  
Tejút, Andromeda, egyre megy,  
leporolom az abroszt is,  
fölöttünk ragyog a galaxis.
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ELTELT EZER ÉV 

Angyal, szörnyü nehéz az ilyen nagy idő tovatűnte, 
És miután eltelt ezer év, évszakra az évszak, 
S már a nap is fölkelt, sugarát a halálra nyilazva, 
S még a nap is lebukott, árnyékba borultak az utcák. 
Mégis, a gyilkosok elvetemednek halnak örökre, 
Visszatekintve a fürge vonatra a társak után már – 
Angyal, szörnyü nehéz az ilyen nagy idő tovatűnte, 
Mégis teljesedett, amiért csak a lelkem esengett, 
Végül a gyilkosok elvetemednek, halnak örökre.
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BALLADARÉSZLET 
 

1.  

A kőfal szorít,  
nem szólhatok,  
pereg a homokidő,  
gyere és vigyél el.  
  

2.   
Gyere és vigyél el,  
rám szakad a kőlap,  
nem tudok kijutni.  
Betonhalál.  
  

3.   
Már jönnek,  
hogy befalazzanak,  
sírásók cigarettáznak  
az esőben.
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ÁTTŰNÉSEK 
 

Bélyeggyűjteményeim  
a régi szekrényben.  
A bélyegek  
beszakadt szélei  
fodrosak, mint  
régi, vékony pergamenek.  
 
Álomképekké  
Alakulnak.  
 
Sverige –  
Öt őre....  
Egy falánk  
Oroszlán  
Csapja mancsát  
Tálba.  
 
Aztán  
Apró, halvány  
Ponttá  
Szelídül.  
 
A pecsétek  
Mint korlátok  
Zárják el  
Az alakok  
Útját.  
 
Románia –  
Két lei.  
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Hatalmas hadvezér  
Voltam  
Fejem tömör  
Torzó.  
 
Majd torzó-fejem  
is  
Ponttá  
Zsugorodik.  
 
Polska –  
Szántó-vető  
Kaszás.  
 
Tájam  
Esős  
Búzamező.  
 
Térdeplő kislány – 
Voor het kind.  
Gyermekkorom  
és  
Minden minden  
Szétfolyó  
Foltokká  
Alakul.  
 
Bélyegek  
Egymás  
Hegyén-hátán.  
Szeretném rendezni  
Őket.
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FÉMHAJÓ 
 

A téren  
fémhajó-mászóka.  
Kékre mázolt  
csőmonstrum.  
Nincsenek  
rajta gyerekek.  
Dér a fémhajó  
csúcsán.  
Éles kiszögellések.  
 
Fémhajó –  
magányos  
felépítmény  
betontalapzaton.


