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Ha szólsz, Þ gyelek.
Ha nem szólsz, Þ gyellek.
Ha jössz, várlak.
Ha nem jössz, akkor is várlak.
Ha írsz, írok.
Ha nem írsz, sírok.
Ha nem szeretsz, nem szeretlek.
Ha szeretsz, akkor sem szeretlek.

Szemedben
a huncutságot,
szemedben
a szomorúságot.
A szemedben.
Azóta sem…

Hoztad magaddal.
Hoztam magammal.
Nem kompatibilis.
Alakítottad.
Alakítottam.
Így sem az.

Ajtón papírcetlik.
Jellemvonások.
Te vagy - gondoltam.
Aztán megláttalak a tükörben.
Jobban tetszettek a papírcetlik.
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Homokozó peremén
körbe-körbe.
Beleestem.
Nem kell a kezed.
Fuldokolni…
egyedül is tudok.

 

Tartottam benned a lelkemet.
Jól kihánytad.
Répástul.
Mindenestül.

 

Hétf  reggel van. Megint.
Kiöntöttem a kávét. Nem az enyémet.
Belerúgtam a szék lábába. A sajátomba is.
Összekevertem a bet ket. Nem csak azokat.
Azt mondták menjek. Nem emlékszem merre.
Azt mondták vegyek valamit. Nem tudom minek.
Most már csak ülök és pihenek.
Ki kell pihennem a hétf t. És a reggelt is.
Sosem lesz vége. Sosem lesz vége.
Akkor pihenek még. Nem tudom meddig.
Csak egy keveset.
 
 

Azzá tettél, amivé.
Segítettem.
Azzá váltam, amivé.
Segítettél.
Ne segíts többé.
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Hiányozol.
Úgy tudják mondani, 
mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne.
Hiányozol.
Úgy tudom mondani, 
mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne.
Pedig épp, hogy nem halok bele.
 
 
 
Többre tartottalak.
Többre, mint a habos kakaót,
tolatólámpát a sötétben,
mint  az aszfaltot áztató es t.
Többre mindennél.
Már nem… 
De tartalak.

  

Ami itt belül…
az bizony… tényleg itt.
Nem hitetlenkedem.
Mégis.
Nélküled,
Veled, 
nincs kiút bel lem.
Emésztenem kell…
meg-fel
teljesen.
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Cigarettán és kávén akarok élni,
mint rossz presszókban,
bárpultnál mélázó, 
sivár múltat emészt ,
életunt
idegenek.
Áhítattal nézni a bárzongorista remeg
ujjait, amib l elébb
épp egy cigarettavég bukott ki.
Csak cigarettán és kávén…
bár nem dohányzom…
és nem iszom kávét…
Pedig.

 

Szótlanul állva,
mozdulatlanul.
Bámulsz, védekezel,
szemedben értetlenség…
Földig alázol a jelenléteddel.

 

Az utcán
üzletek,
arcok,
mondatok,
tekintetek.
Mindig ugyanaz.
Ma, mosolyogni fogok.
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A nyulam a Jó reggelt kekszért rajong.
Megveszik érte.
Röfög, csóválja a farkát, vagy valami ilyesmi.
Aztán, le sem szar másnap reggelig.
 
 


