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A híd alatt – három nap
I.

 

A híd alatt ülök

Ajkaim csendben mozognak

A hullámok motoznak

II.

 

A híd alatt ülök

Távolodó lábnyomaim nézem

Vajon én vagyok, vagy a másik énem?

III.

 

A híd alatt ülök

Egy bottal a homokba írok

Sírok

 

(1992)



Alkonyat a neved
Eljön ma is az alkonyat

Elhozza ma is arcodat

Kies szív-pusztákon lebeg

 

Megérintem

Finom fátyol teker'g

Ujjaim alatt

Édes arcod tej-ízű bőre -

Villám hasít át

Testemen

 

Lépteink alatt kavicsok ropognak

Mohák bökdösik egymást: 'nézd, itt jönnek megint'

Arrébb levelek zizegnek,

Néhány pók integet;

Kerekség illata száll

Nyugalom örvendez errekörül

 

Messzebb szívbemarkológép pöfög fel

Ölni jön,

Földdel fedni testedet

Forró olajat köpköd mindenfelé,

Gép-dohogva nevet

 

Ne félj

Ha messze is,



Ha nem is kell tán, de

Itt leszek neked

Vigyázom illatod

S míg vér lüktet belőled,

Megfogom kezed

 

S kimondom minden nap:

Szívemben Alkonyat a neved

 

(2011)

 



Édes
Az újdonságok elmúltak már, édes,

Nincs már, mit ez érdes, kérges

Tenyér mutathat belőlem

 

Úgy érzem, felnőttünk, édes,

Hibáink tajtékzanak, őrült

Táncforgásban szeretetre tanítanak

 

Itt állok meztelen, édes,

Vékony karjaim nem takarnak a szemérmes csendben semmit

Dúdol a hajnal

 

Úgy érzem, ráncosak lettünk, édes,

Ráncosak, nyűgösek, silányabb ételt kiköpők,

Morgók a fuvallattól

 

Levetkőztünk, leszerepeltünk egymás előtt

Egyikünk sem sejti a jövőt

Látod a hajnalt

Szikrányi napsütéssel mosolyogva fenyeget

Jöhetnek még hidegek

 

(1992)

 



Beteged vagyok
Vállaid virágszirom,

Hasad hamvas barack

Napraforgó lábaid,

S tarkócsók-gondolatod maraszt, mert

 

Vágysz, ugye, rám mondd,

Megőrülsz-e velem,

Végigsimíthatok-e meztelen hátad

Vonalán, a gerinceden

 

Vágyol-e karjaimra védőn,

Agyamra rád gondolón,

Szívemre érted dobogón,

Ágyékomra benned hullámzón

 

Vagy csak ruhádnak óhajtasz,

Nem mindennapi viseletre,

Egy szekrényben lógni akarsz,

 

Néha felvenni,

Amíg divatja tart

 

Ruháddá válni

Sállá, nyakad puhán melegítni,

Tükörré, elnyíló ajkaid magán

Viselni,



Paplanná, tested éjen melegítni,

Szőrtelenítő krémmé, hm

 

Kicsit megfáztam beléd

Beteged vagyok

 

(2006)

 



Bolyongtam
Bolyongtam,

Kerestelek felhőben,

Erdőben

Tengerfenék kavicságyában

 

Most, mikor végre

Kezeid fogva szemeidbe nézhetek

Jövök rá, hogy

Ott voltál mindenütt

Felhőbe öltözve,

Erdővel takarózva

A tenger kavicságyában aludtál

 

Melléd fekszem

Az erdő-takaró alá

Tenyerem becsúsztatom felhő-

Ruhádba

S míg hasadat simogatom,

Félálomból nézzük

A napfelkeltét

Mozdulatlan'

 

(2011)

 



Bort hörpöltem
Bort hörpöltem,

Édes fehéret,

Jó muzeálisat

 

Nem hittem, hogy

Fakó gyárlétben

Az ipari zsír mellett

Nemes nedű is

Érintheti még ajkaimat

 

Bort hörpöltem:

A lelkedet

Rémült, riadt

Démonaid

Lelkeden hagyott

Nyomait

 

Éreztem, ahogy

Végiggördül

Nemes lelked

Nemes nedve szomjas

Nyelvemen

 

Szemeid jutnak eszembe

Faleveleket sodrunk

Félre: tonnányi



Avarba száradt

Félelmeink’

 

Pajkos vagy,

Fényes, fűszeres,

Édes bor

 

Megszomjaztam

Édes, fehér

Borodra vágyom

Kérlek,

 

Adj innom,

 

Az újabb kortyot,

A bort,

A fűszereset,

Az édeset,

Anélkül, hogy

 

Szomjan hagyván

Elrohanj

 

(2004/2009)

 



Cierro los ojos
Fehér kő izzik az

Arany napsütésben

Csontjaimig ölelsz

Ágyad ölében

 

Utad meder,

Folyó-mosta

Aranyat abból emel

A semmi rosta:

Kimúlt éjek ábrándja

Csillagfényes vándor

Nem eszik, nem hal, nem tud

 

Sikkanó kapu, öreg kutya,

Szemlélő család, nyikorgó falépcső,

Tév-ölelésed az ágyban

Mégis erre vágytam


