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Végre 

A porban ül, és maga elé néz az öreg reménység 

Szája sarkában ott a régi méla mosoly 

Emlékszik, és boldog, mert tudja, hogy elhitték 
Minden tréfás meséjéről, hogy az vérkomoly 

 

Aztán feláll, megropogtatja hátát 

A távolba néz, hunyorog, elindul újra 

Tudja, hogy valahol régóta várják 

A semmittevést végre megunta 
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Vándor 

A honvágy sokakat ősi szinten érint, 

bár gyermekkorukban élték át, milyen a haza. 

Mindmáig sokan nem tudják, milyen más bent és 
kint, 

amikor választani kell, hol tör rájuk az éjszaka. 

 

Jössz és mész döntéseid alapján, 

mert a holnap szíved szerint is alakulhat. 

Ki marad őslakó, ér-e valamit ez talán? 
A jövő rajtad áll, vagy mindegyikünkön túlmutat. 

 

A vágyak jószerint egy nyugodt otthonba vezetnek, 

de ahol élsz, lehet egy zörgő, huzatos sátor. 

Minden álmod olyan, mint egy szelíd gyermek, 

ha magára hagyod, akkor is felnő magától. 
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Semmi 

Karjaidban érzem, milyen volt régen 

Néha az anyaméh melege simogat 

Elfelejtem olykor, hogy többször megégtem 
Ha rád nézek, nem érzek már őskínokat 

 

Igen, igen, hallatszik a régi becéző szó 

Mint ahogy újra hallod édesanyád énekelni 

Bár gyermekruhánkat átszabta az öreg szabó 

Belül nem változott, nem változott semmi 
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Kávészünet 

Kávéillat tölti be a szobát 

Ahol nemrég sűrű füst gomolygott 

Egy főnyomozó szelleme szellőztette át 
A parkettán már nem látszanak vérfoltok 

 

Az ügyészség csendes, csak két ember áll 

A Dunára néző régi ablak előtt 

Szóba nem kerül, de ott figyel a halál 

Hol próbálják, mégsem értik a szenvedőt 
 

– Megérjük-e, hogy egy ilyen ügy lezárul valaha? 

A halk kérdés belerobban a csendbe 

Homlokráncolás, jobb lenne, ha hallgatna 

Emiatt nem alszik éjjelente 

 
– Ameddig csak tudjuk, addig visszük tovább… 

Üresen kongó szavak valódi tettek mögött 

Irodában, vagy utcán töltik az éjszakát 

Egy feleség megint vidékre költözött 

 

Odakint a folyón hullámoznak a fények 
Kiürült az utolsó kávéspohár 

Melyikünkre rakódik a legújabb kéreg? 

Lehet-e, kell-e lepihenni már? 


