ÍTÉLET MÁR A SZERELEM IS

megvakítanak fölfelé kacsintó szemek
ítélet már a szerelem is
koponyánk közölhetetlen
fejemben nem múlik a fájdalom
vak szememmel lát vak szemed
kocsonyás közönybe zárva
kezemtől menekül kezed
kimondhatatlan kaszárnyában
torkunkba gyűrve újságpapír
fuldoklunk egymásért külön-külön
magányba száműzöttek tarkónőtt serege
felfaljuk magunkat felfaljuk egymást

HÓ HULL HOMLOKODRA HAZÁM

testem térképed
üszkösödik a lábam
mezítláb akartam hazaérni
rabcsíkos a hátam
méhemet madzaggal összekötözték
kitikkadt kút a szemem
marad egy utolsó
ujjlenyomat

LÁBON ROHAD EL A SZŐLŐ
mert a Nagyhegy a rókának barlang
a fácánnak szerencse
lábon rohad el a szőlő

ELJÖTT A FEKETERIGÓ
rámnézett és hazataláltam
Kolozsváron Pozsonyban voltam
Budapesten hazába zártan
éppen ablaknak repültem
betörték és felébredtem
nem tudom hogy rigó vagyok
vagy felnőtten megszülettem
LETÖRÖLTÉK A SZÜLŐFÖLDET
homloka mögül
dadogni kezdtek a dombok
elárvult a szél
szemekbe költözött
SZEMEKBEN PATTAN SZÉT SZEMEM
túlélők lesztek ti is
föld alá tágult szemekkel
nézek némán a föld alól
lakhattunk volna
egymás szemében
A FÖLDGÖMBÖD IS LEESETT
már nem látom a szemedet
még megmenthetne a halál
de ő is fél hogy szembetalál
IGAZSÁG ÚTONÁLLÓI
egymásnak írunk
utolsó lélegzetünket
visszük egymáshoz
mint kismamának
komakendőben a húslevest
de nincs időnk már arra sem
hogy eldadogjuk
a városon átgyalogló otthoniak

ágyrajáró árvaságában a csöndet
eladó bokályok közt
földiek felsorolását a földbe
ülvén egymás mellett
mint egy elsárgult családi képen
elsiratva ismeretleneket
miközben a másik szobában
elárverezik életünket
FOLYIK A TEJ A MELLEMBŐL KEDVES
mint aki teherbe esett
úgy szülök verseket neked
MIRE MEGSZÜLÖM ELVETÉLEM A VERSET
már csak a hallgatás jöhet
harmadik honfoglalásom

KI A VERSBŐL LEMESZELT SZEMEKBE
ki az albérletből
otthont a megfogant szavaknak!
homlokok mögött magzatok
forognak mohácsi szomjúságban
nyeljük nyeljük a kutakat
folyók a szánkban

HÉTFŐN VAN PÉNTEK MONDJA A NAPTÁR
fehérvasárnap vörösborban
hétfőn hűvösre fordul a válasz
kedden elapad szemünk szerdán
csomagolópapírban a nap
csütörtökön csalánleves
árad kiütéses a péntek
szombaton tettenérés forog fenn
és oktatás átrajzolt ráncok
gyermekek arcán húzott határ
határátlépő mosoly vasárnap
vérző aszfalton a fű
GYERMEKKATONÁK MENETELÉSE ÁRVIZEKEN ÁT
önkéntes száműzetés a szemekben
kocsmákban bevallott tudathasadás
lejárt lemezek szertedobálva
földrengésre ítélt szerelmek
ingázó igazolványok
vállfára akasztott végtagok
leöntve vörösborral

KUKUCSKÁLÓ ABLAKON ÁT
benéz a látogató idebenn
meztelen matracok kúsznak a kövön
odakinn rózsa lekaszabolt kézben
kukucskáló ablakon át
fejjel lefelé a rózsa
függőlegesen a matracok
EGYMÁS KEZÉTŐL ESÜNK EL
széttárt hitünket elmossa a víz
szigetté púposodunk
merülünk lassan egymásba fúlva
félelem hadifoglyai

RESZKETŐ LÁBAKKAL AZ ÖSVÉNY
vonszolja magát nem menetel
akasztott fák közt bevacog a szél

NÉZ RÁM EGY KERÉKTAPOSTA ARC
és én vagyok
néz rám egy vízmosásos arc
és én vagyok
néz rám idők utáni arca
idegenül
és én vagyok
TÜDŐBE ÉPÍTETT RÁCSOK KÖZÖTT
érvénytelen érveréssel
szükséghazában szükséghalott
alultáplált vendégmunkás
Körúton bujdosó lobogóval
vers a bőrömön földbeásva
bekötőút a föld alól
szemtől szemig szemtől szemig
vádirat a homlokomon

MERT ÉRTETEK MÁR NEM TEHETEK
semmit - lehajtom fejemet
–––––––––––––––––––––––––––––––––
3
hátrálnak a szemek lövészárokba vissza
ujjlenyomatokkal teleírt hómező
hazátlan inggombok szál cérnán lógva
ingázó lelkiismeret marhavagonokban

4
az utak szertemenekülnek
félreverik a lélegzetet
ölbeejtett tenyereken
kiterítve kisdedek

8
tilos a test árnyéka is
felkúszik a tűzfalon
villanykörte vacog a dróton
szemek helyén szemafor

10
előbb a Szamos aztán a Maros múlik el
torkomba fullad a Duna is
kiteríthető táj
többesszámban pusztulok el
0
RÁCSOK ÁRNYÉKA FELKEL LENYUGSZIK
ELMOZDUL AZ EMLÉKEZET
KIHAGY A LELTÁR BEVONUL
A FÉLELEM ÖNÉLETRAJZA

I
SZÜRKEHÁZBÓL SÁRGAHÁZBA
SZÁLLÍTJÁK NINCS GYEREKKORA
HOMLOKÁN HASÍTOTT HATÁR
NEVE ÁLLAMI MOSTOHA

II
INTÉZETBEN SZALMAZSÁKON
BAKANCSRÓL ÁLMODVÁN REGGEL ÖTIG
FÉNYKÉPPEL A POKRÓC ALATT
LÚGTÓL RÁNCOS TENYEREKKEL

III
AZ INTÉZET HOSSZÚ PECSÉTJE
VÉGTELEN KÖRÖZŐLEVELEN
SZÁJFORMÁJA SZEMÖLDÖKÍVE
TÜDŐSZŰRÉSRE ALKALMATLAN
IV
DERÉKIG ÉRŐ HÁZ HAZA?
FEHÉRRE MESZELVE MAGYARUL
SÁRGASÁGOS VÁROSHÁZA
NÉZI MÍG BELEVAKUL
V
FIA NEVE ISMERETLEN
KAPUALJBAN TISZTA UDVAR
TISZTA HÁZ IGAZOLTATOTT FÉNYKÉP
BEVALLHATATLAN ÚT GYALOG
VII
LEERESZTETT HAJJAL A LÁNY
NEM VALL SE VÁROST SE NEVET
CSAK ÁLL A KOPASZOK KÖZÖTT
LÉGYPISZKOS VALLATÓSZOBÁBAN
VIII
A SITTRŐL JÖVŐK MOSOLYA
AHOGY FÉLBEMARAD A SZÁJ
ÉVEKET INGÁZVA ODA-VISSZA
EGY MONDAT RÁCSÁN FENNAKAD
IX
ÉLETMENTŐ ENGEDÉLLYEL
A FOGAK KÖZT FULLADÁSIG
FATEKNŐBE KÖTÖZÖTT
CSECSEMŐK UTÁN AZ ÁRBAN

X
ÁT A HÍDON A HÍD ALATT
VÉGIG A RAKPARTON SZÜTYŐBEN
KIHORDVÁN EGY MÁSIK FOLYÓT
HÁTUKRA FORDULT FÉNYKÉPEKKEL
XI
ÁRVÍZRE ÜTÖTT PECSÉTNYOMÓ
ELSZÁMOLT VÉGRENDELETEK
FALBA VEZETVE FEKETÉN
VILLÁMCSAPTA VÉREREK
XII
MEGCSONKÍTOTT MONDATOK
LEHALLGATOTT LEVELEK
GÉPPISZTOLYBÓL JÉGESŐ
ÁTLYUGGATJA A VERSEKET
XIII
LEPEDŐ LÁDÁNAK ÖSSZEVARRVA
VALAKI MINDIG SORBAÁLL
VALAKI MINDIG KÖLTÖZIK
BATYURÓL ÓCSKAPIACRA
XIV
KISLÁNY KEZÉBEN KATONALÁDA
VALAKI MINDIG MENETEL
VALAKI MINDIG MENEKÜL
ÁRVAHÁZBÓL ÁRVAHAZÁBA

