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Dünnyögés, félhangokra
( RÉSZLET)

[…]
J. A. én meg akarok halni
Libacomb helyett felhőket falni
Virággal menni nem karóval
Koporsót vonszoló sovány lóval
*
A bűn az persze így se könnyebb
Hiába pereg éjjel a könnyem
S a reménytelen vizes síkon
Vérrel keveredik el a taknyom
*
Félek már csak a kutyák hisznek
itt hol az égből kiveszett isten
*
Legjobb lenne de az is nagyon
ottfelejteni magam egy padon
fölös csomag senki szemete
nem ér már annyit hogy háljak vele
se más Leszek találatlan tárgy
haszontalan élt holtan se trágyáz
*
Köztetek lettem mindegy most már
késik a leltár mert széjjel hordták
mind amim volt de nem volt semmim
kátyúban szarrá roppant a felnim
*
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tiszatáj
Észre se vettem telihold van
meztelen fekszem holtan a holdban
sok a halál de nekem jól áll
bennem a végzet régóta kószál
*
Mosolyognék csorba a fogam
lennék én rossz is gonosz boldogan
hiába megfogant a jóság
bennem és akár a féreg szétrág
*
Íme hát nem – de szép a tél is –
leltem Kötélen végtelen végig
Zuhannék emel súlyos szárnyam
irgalmas őzek néznek utánam
asszonyok nők és gyermeklányok
múltamból minden csontot kihányok
*
Én nem fogom ki még a hámból
magam de létem egyre ficánkol
nem én Kiáltok mindegy is már
égnek ütődik a szétlőtt oltár
*
A rakodópart füvén egykor
fölém hajolt úgy délután egykor
Nem érintett csak a hiánya
Nagy volt a duma Belét kihányta
*
Remény ha volna más reménye
birkavér gőzöl mocskos edénybe’
fröccsen a nyúlós alkonyatra
vörösen csorog le isten arca
mérges egekből lehet mégis
eljut a vád s az ima az égig
*
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Rög a raghoz temesd a nyelvet
elvetünk jó mélyre minden elvet
ki ne keljen Veletek lettem
volna de tajtékot terem kertem
*
Félek nem ér hisz nincsen vére
miért ver mégis A lüktetése
átüt az időn a kor falán
Rajta áthúzott csonka név zalán

