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A hattyú 
 
 
Recsegve erőlködő vonaglásod hogy nő legyél 
Utoljára 
Konszolidált nyakamba-nyögésed 
Kis élvezet után nagy sírás 
A félelem hogy nélkülem halsz meg 
 
Tudom csak ágymelegítőnek kellek 
És soha nem vállalnál 
Még magad előtt se 
 
Higgy felszínes skalpvadásznak 
De most hogy lefeküdtem veled 
Már nem az a tetszetős idegen vagy a tévéből 
Egyszerre több és kevesebb 

 
 
 

Mama hol vagy 
 
 

Mama hol vagy 
Mikor egyik néni szétszed a másik le se szar 
Hogy nem engem tart karban hanem azt ami belőle kilátszik 
Ami még maradt 
Hogy olyan nő mellett rohadok 
Aki még maga előtt se fingik egy nagyot 
 
Mama hol vagy 
Mikor a sose-látott unokanővéremmel csókolózok álmomban 
És nincs kinek elmondjam 
Milyen puha a szája milyen göndör a haja milyen párás szemüvege 
Hogy kéne valaki akárki 
Aki rám haragszik és nem mindig másra 
 
Mama hol vagy 
Mikor lesz belőlem valaki pedig azt mondtad úgyse 



Hogy senki vagyok 
És kár volt megszülni meg minden erőfeszítésed 
Nem volt tejed beálltam az allergiás tápos gyerekek sorába 
A melledet azóta is keresem 
 
Mama hol vagy 
Mikor bemutatnám a barátnőmet akire azt mondtad sose állna szóba velem 
És kiröhögtél miatta 
Az orrod alá tolnám a könyveimet amiket a szégyen kategóriába sorolnál 
Mert mit szólnak mások a normális emberek 
Mintha te az lettél volna 
 
Mama hol vagy 
Mikor mindenki nélkülem megy Egyiptomba nyaralni 
Nem a piramisok érdekelnek 
Csak hogy a múmia ölébe hajthassam a fejem 
Mama téged kerestelek mikor még éltél is 
A gyerektelenek nem tudnak szeretni a gyerekeseknek van saját 
 
Mama hol vagy 
Mama hol vagy 
Mama hol vagy 
Mama 
Hol vagy 
Hol 

 
 
 

A szennyes 
 

Nem akarod hogy nálad lakjak 
Mert úgy nem tudsz panaszkodni a magányodról 
Országnak világnak 
Nem engeded hogy segítsek 
Mert akkor nem kérkedhetsz 
Azzal hogy mindent egyedül csinálsz 
Mert még fiatalos vagy és erős 
Ugyanakkor paradox módon kész mártír 
Egyhuzamban maximum két napot bírok veled 
Rajtad kívül nem nyúlok semmihez 
És nem is nézek oda mikor 
Órákig küszködsz a mosással 
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Mégis piszkos marad a ruha 
Ugyanez a helyzet a zsíros edényekkel 
Mikor főzöl odaég vagy kifut vagy nyers 
Íztelen vagy sós 
Mégis megeszem 
Mégis megeszlek 

 
 
 


