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Nem értem
milyen volt a halála?
milyen lehetett?
értem a halált?
mi a halál?
milyen volt a halála?
a száj s szem a szemöldök búzavirág-kéksége
a szemöldök a homlok
az arc az ott maradt
beleszállott belevájódott
milliónyi rezdület
mozdulat mosoly
milyen volt a halála?
milyen lehetett?
tudom, nem tudom
milyen mi a halál?
értem a halált?
felnézek a mennybe
lenézek a pokolba
és kérdezem kérdezem
és feleletet várok
mi a halál?
milyen volt?
milyen lehetett?
valóság képzelet
szó szavak
agyaglábú gondolat
valami valami
nem értem a halált
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Bűn és kín
sok a bűn
és sok a kín
sok kín sok bűn
lehetséges
hogy annyi bűn
amennyi kín
és annyi kín
amennyi bűn
lehetséges
hogy több a bűn
mint a kín
lehetséges
hogy több a kín
mint a bűn
egymásba kapaszkodnak
bűneid egymásba kínjaid
bűn és kín
és kín és bűn
beléd markol
el nem enged
kínban bűnben
bűnben kínban
sok a bűn
és sok a kín
sok kín sok bűn
bűn a bűnbe kapaszkodik
kín a kínba
kín a bűnbe
bűn a bűnbe
elengedhetetlenül
bűn a bűnben fogan
kínban
kín a kínban fogan
bűnben
ennyi vagy
magadat kreálva
így
bűnben kínban
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Karácsony
mennyből az angyal
nekem nincsenek angyalaim
összegabalyodott fények
hangok zsolozsmák zizzenések
mennyből az angyal
nekem nincsenek angyalaim
összegabalyodott az idő
szavak simogatások
elszálltak angyalaim
negyvenhat évig angyal hozta a fát
angyal te gloriózus
neked nekem
az utolsó 2013 karácsonyán
végakkordjaiként
leszedtük a fát
és összegabalyodtak a huzalok
úgy fojtogatták
a parányi lámpatesteket
mint a tengeri kígyók Laokoónt
piros sárga kék zöld
tetszhalott fények
de te kibogoztad
és helyreállt a rend
a skatulyába kerülve
a szekrény tetejére tettük
te gyorsan elrepültél
az angyalokkal
angyal lettél magad is
mennyből az angyal
összegabalyodott fények
összegabalyodott harangok
hangok
imák zsolozsmák zizzenések
összegabalyodtak a simogatások
az idő az idők
nincsen glória jászol születés csak
a magány
a karácsonyfára késeket
kínokat akasztottak
angyalok
fekete csillagokkal


