szül. 1980.02.24., Nyíregyháza.
183centi, nõtlen, külker diploma, no lúdtalp.
Olykor páráséjjelekenmegpróbálomkiírni magambóla nappali zakatolást.
Emlékszem,az elsõ versethazafelébandukolva"találtam" az õszi járdán,
furcsa illatú levelekközt.
Otthongrafitceruzávalírtam le.
Most is õszvan, csaka levelekszagamás.
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Idõbántó
Idõ, te mindentfaló
Enyészet
-álcafaló,
Mohón bezabálod
A tücskösnyári mezõt,
Követ dobsza tóba,
Víztükörre tengerredõt
Zavarszhazamint nyájat,
Pihenõtalig párat
Hagyszsokkedvesismerõst
Felpakolszegyvonatra,
Amit lekésetszvelünk,
S vigyorogva integetsz
A hátsóütközõrõl;
Dús fa leszüldözõdbõl.

Atverés
Itt ülök szorosan
Magambacsomagolva,
Annyi mindennemvoltam,
Ami sajnoslehetekmég.
Hatalmasnagyátverésleszekén,
Nagyobbmindennéla Föld kerekén.
Mûhóbólleszeklavina,
Magamatperelõjogász,
Olyan univerzálisleszek,
Mint egyreklámszatyor.
Üszköskezekszoritanakmajd,
Nagy kincseketrejtenekbelém,
Éjjel egygazossírnak
Fúj majd a gyengeszél,
Drágakocsi hátsóülésén
Zokogvahánytele egy szegény,
És undorodvaeldobnak,
És sokáig nem rothadokel
A többi szemétközött semén.

Tavasz

Levélsusogásvissza,
A fagydudrokapadnak,
Rigók csuklanaka fûben,
A slágerekis újra hatnak.
Elhal minden,mi képtelen,
Ébrednekaz emlékek,
Hosszú,tömött sorokban
Csoszognakvisszaa képek.
Cigarettámrosszfüstjét
Karonfogvaviszi a szél,
Beforgatja, kipörgeti,
Frissenfújja visszafelém.
Nem lett volna szabad
Gubbasztania sarokban,
Minden szépetelsiratni
Az elkóboroltlovakban

Nincsenvége
Egymásbaharapó
Szavakkaljátszom,
Nem merekszétnézniMár mindenhollátszom.
Elvesztettemeste
Hangomata tóban,
Új kezdetvisszhangzik
Az utolsó szóban.
Elvetek valamit
A perzselthatárba,
Mindegy is, hogy mi az,
Úgysincsbennehála.

Torkodiziglen
Ereszdki a hangod,
Ügy, ahogyTe is hallod
Százévesfák közül
És itt, körös-körül,
Üvölts bele
A semmibe,
A szuszogóéjszakába,
Be a dübörgõvárosba,
Ahol csakaz hallja,
Aki nagyonakarja,
Mondd el mindenkinek,
Mit látsz sötétszemekben,
Bevetetlenágyakban
És felsebzettkezekben,
Ordíts nyugodtan
Réges-régelcsépelt
Igazságokat,melyeket
Lassansenki nemismer,
Próbáldtúlharsogni
Valahogya tévét,
A hajléktalanléptét,
És talán a társad,
Aki a ma megintfáraszt,
Gúnyolódjcsak,
Szórjál szitkokat,
Aztán lépj hátra,
Lásd, nem változik semmi,
Veddvisszaa sapkád,
Ideje munkábamenni.

Képzeletbeli(?)
októberiszél dobál hidegkéseket
sötétvan csak cigarettáinkzümmögnek
tudom hogy hallaszmiért nem felelsz
én már feltettema kérdéseket
ki az aki ott átbújik éveimen
honnana fény mi megcsillanarcodon
szemedben
e kegyetlenzõld amazon
s hol az a titkolt emberaz emberben
te megölteda járdán a földigilisztát
nem bánommár ezértsemharagszomrád
meztelenlábadonharmatcsillog a fûben
sötétvan gyertyánktegnapelfújta a szél
a rádió valami nagy viharról beszélt
lassanmegyekis már betûrtemaz ingem

Hajnal
Haldoklik már a sötétség,
Az utcai lámpákütötte sebek
Sárgánvéglegelfertõzõdnek,
Helyet csinálnakaz égi tûznek.
A pocsolyáksötétfelszínén
Vékonyüveghártyaúszik ráncosan,
Benneapró, szutykoskavics fénylik,
Halványszitakötõtelepszikrá,
Szárnyáncipeli a napsugarát.
Lerázza,közbenalig csinál zajt;
Az életboltja ma is nyitva tart.

A tudat áldásoshasadása
Szilánkokratörött
Villanykörte a nap
Zegzugosraérett
Sugaraialatt
Halvány mosolymarad
Régi emberekben
Mindig lehet bízni
Mondta ma valaki
Hagyjuk a képeket
Csak elárult álmok
Bírtokba vett tárgyak
Testébenelzárva
Görcsösszorításban
Únjuk meg magunkat
Nem akarjuk látni
Hogy menneka felhõk
Sárgulófák felett
Mért lettem én felnõtt
Tõlem kérdezheted
Gyermekmosolyommal
Próbálokfelelni
Már a tévétnézed
Nem merlek szeretni
Sárgulóképeket
Nem merekfeledni.

