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Az első este 
 
 
Hajszálpontosan emlékszem  
minden kis jelentéktelen pillanatra 
amikor együtt ültünk a homokos verandán 
a júliusi hőségben, te akkor is 
szivarra gyújtottál, méghozzá  
arra az exkluzív havannai darabra 
amit aznap délelőtt kaptál a helyi fejestől 
üdvözlésképpen 
őszintén szólva nekem egyáltalán  
nem volt szimpatikus az öreg 
azzal a lenyalt ősz hajával meg az 
üvegszemével, az arany szemfogairól 
nem is beszélve; hirtelen bevillant a képe 
mikor egyedül ültünk a tengerparti 
éjszakában, és a szivarfüst átitatta 
minden porcikámat, mintha csak téged 
szívtalak volna magamba, a vörös 
ruhámra rácsöppent az ananászkoktél 
és te azt mondtad, veszel nekem másikat 
koktélt meg ruhát is 
bár azon az estén egyikre sem volt szükségem 
csak figyeltem, ahogyan a szivarfüst 
körbelengi elmosódott alakod 
majdpedig őrült táncra kel a trópusi szellővel 
a gondolataim is csatlakoztak 
igyekeztem azért a szavaidra összpontosítani 
valami fontos üzletről beszéltél 
a hanglejtésed elárulta az izgatottságod 
ami valójában inkább felém irányult 
később kiderült 
már alig parázslott a szivar a kezedben 
meg a csillagképek is egybefolytak a szemeim előtt 
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mikor véletlenül belerúgtam az asztalba 
akkorát, hogy az üvegpohár rögtön felborult 
a koktélcseresznye meg elgurult valahová 
de te csak ültél nyugodtan a helyeden  
mélyen letüdőzve a sűrű füstöt  
és azt mondtad, már úgyis végeztél 
majdpedig elnyomtad a maradék szivarod 

 
 
 

Csak puhán 
 
 
Puhán lélegezz, mondja a jógaoktatóm 
engedj el minden feszültséget  
puhán lélegezz  
az elme lassan lecsendesedik 
tudatosítsd magadban, hogy nem alszol 
figyeld meg a tested mely pontokon érintkezik 
a talajjal és hogy milyen érzeteket tapasztalsz  
tudatosítsd tudatosítsd – 
mintha ez olyan egyszerű lenne 
körülöttem valószínűleg már mindenki lement alfába 
egyedül bennem nem tudatosodik semmi 
azon az egy dolgon kívül  
hogy több mint 99 százalék eséllyel  
megint elfelejtettem bezárni a lakásajtót  
a múltkor is mekkora szívás volt arra hazaérni  
hogy kamaszszag és buliillat és egy marhanagy pofon  
a szomszéd kissrácnak 
jogos volt pedig 
asszem a vérnyomásom most is az egekbe szökik  
mint az Empire State Building  
puhán lélegezz  
persze meglesz 
csak alapból ki nem állhatom 
ha pattanásos kölykök próbálgatják 
a fekete csipkés melltartóimat 
most úgy kilépnék a testemből és lecsekkolnám  
hogy otthon a mirci cicán kívül nem randalírozik senki 
de csak fekszem a matracon és megfigyelem  
ahogy a bal lapockámmal valami nagyon nem stimmel  
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meg a jobb vádlim is görcsöl  
illetve a kezem, igen a kezem még mindig fáj 
attól a nyaklevestől, megmég  
de a relaxáció lassan a végéhez közeledik 
kezdd el figyelni a légzésedet 
igen tudom puhán puhán puhán 
ahogy azt a pofont is kellett volna 
és akkor ma is kapnék abból a cukros-diós süteményből  
amit az Erzsi néni szokott készíteni a kedvenc szomszédjának 
viszont ez a dolog már tárgytalan  
miután két órán keresztül várakozott a hajnali ügyeleten  
hogy az unokája orrtörését kezeljék 
hát igen sajnos az élet kegyetlen 
nekem meg lehet nem ártana naponta többször meditálnom 
a ki és belégzés egyforma hosszú 
csak puhán puhán puhán 
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