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Minden jog fenntartva.

A mű egyetlen részlete sem használható fel,  
nem tárolható és nem sokszorosítható  
a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Az a leggyanúsabb az egészben, 

hogy bár semminek sincs értelme, 

mégis minden van. 
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KÖD

Fény szüremlik a kulcslyukon át,

bentről kifelé egész kellemes.

Egyszerű, nincs, ami visszataszít,

hűvös, puha és veszélytelen.

Észre se fogod venni, ne félj.

Hagyok belőle rád pár szótagot.

Nem vagyunk többek, mint két buborék,

te a színes leszel, én üres maradok.

Végtére nem is lesz különbözés,

maximum az, ami helyünkre lép.

Előbb-utóbb benntart – nagy levegő,

te pára leszel, és engem elnyel a föld.

Belepnek mindent a szentjánosok.

Éjjel a sár, mint a csillagos ég:

összezavarodott szembogarak,

keresik, hol van a zöld meg a kék.

Leírom még a nagy fordulatot.

Papírba mélyesztett tinta szegek.

Felemészti a bánat a gondolatot,

ne félj, szavak közé elrejtettelek.

A Z ÍRÓ FIA

hatalmas levegőt veszel.

én a space-t nyomkodom.

kell-e neked ennyi stressz,

azon gondolkodom.

épp most születsz meg.

császárral kivág, beilleszt.

mielőtt elfelejtenélek,

hogy jellemed milyen.

tudom, majd mit teszel.

leírlak, ne félj,

most, ahogy a jelen múlttá

szelídül. 

cserébe örökké.
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HULLÁM TÖRÉS

Ezt a kavicsot, most ide leteszem.

Kihúzza, feszíti a víztükör magát.

Lerázom bőrömről a falatozó legyeket,

a szőrszálak a karomon, mint a sás.

Végigszaladsz a tüszőkön egyenként,

elvonsz az anyagból némi meleget,

te a Balaton partján randalírozó szél,

én a köntös alatt didergő gyerekek.

Még mindig félek a sötétben éjszaka,

hogy nem kapcsolódik a lámpa fel.

A legrosszabbkor elcsípett félszavak,

tőmondatok, a végükön semmivel.

A vihar szemébe hogy lebegünk be,

az űrbe innen, túl az óperencián…

úgy gerjednek a csenddel össze 

tajtékzó, ordas szív-interferenciák. 

A feledés legalább nem válogat.

Nem értem, de már érzem a fizikát.

Az egymást kioltó hullámokat. Nagy

Reccs. Nagy Huss. Vagy fagyhalál.

Végkimerülésig kell hogy szakadj.

Hadd bömbölje ki jól az ég magát!

Pirkadatra már szelíden fodrozódsz.

S a fák? Folytatják a suttogást.
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FÉ YN

Nem maradhattam, hogy

párakarikát leheljek a télnek.

Zúzmarás buborékok.

Mire felszikráznak az éjben

a fogcsikorgatóan hideg padok,

s leföldelik a húst,

valami szomorú áramot

kapnak. Elvezeti az ónos

eső át a városon. Veszek

magamhoz valami halottat.

Hogy éljek. Lent tartom,

magamban, mint egy mély levegőt.

Ketrecharc a szabadban.

Nincs hely bennem a számomra,

hiába csupa hely minden.

Ennyi hely közt nem marad

hely semmire, a világ

testet ölt, mint mikor a kabátba

belekap a szél.

És gellert kap a fény,

több millió kilométernyi

út után pár foton majd

a szemközti ház

ablakának tükréből, egy

bizonyos ponton, pont

az álmaid közepébe ver.

Pedig

olyan óvatosan keltem ki

mellőled, hogy

én se ébredjek fel.
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BENDŐ

Ma sem vagy itt, 

de azért megfőztem

a kedvenc ételed, hogy

miután megeszem, majd

legyen valami, amit

szeretsz bennem.

DEVIS ZON T

deviszont szépnek talál

deviszont hiába majd

deviszont éhen halál

deviszont hidegen tart

deviszont bátor vagyok

deviszont otthontalan

deviszont üres szavak

deviszont jó lesz neked

deviszont túlcsordulunk

deviszont szabad leszel

deviszont átszellemülsz

deviszont üveghegyek

deviszont talán talán

deviszont nincs biztosabb

deviszont semmi híján

deviszont bizonytalan

deviszont így is lehet

deviszont hallgass kicsit

deviszont elhallgatok

deviszont el nem csitítsz
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