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DEMÉNY PÉTER

Szerelmes dal

Ma este is megfogom várni
A zeneiskola elott

A lányt, akinek gyönyöru haja
Barna, a szeme zöld,

Hosszú haja zuhog le rám,

Cseppenként, mint a nyári zápor,

Hetenként egyszer az életemet

Kérem vissza ettol a lánytól,

S ha visszaadja, arcom ráfagy
Szerelem tükör-ablakára,

És én fojtogató kezekkel

Vetem rá magamat a vágyra.

Lovaglás

A verset meg kell nyergelni,
kemény térdekkel fOlpattanni rá,
a legkisebb mozdulattal engedelmességre kényszeríteni

[a táncoló tomport,

nem ijedni meg a vad nyeYÍtéstol;

aztán, mikor megszokta a térdünket,

meg a zabla szorítását,

mikor már a fáradtság turhája jelenik meg a pofáján, nem

[az engedetlenségé,

hanyagul inteni a lovászfiúnak,

s a szélesre tárt kapun keresztül belevágtatni a Napba.

Senki nem tudta, mi történt velem;

harmadnap hajnalban deres ló látszott közeledni,

nyergéhez kötél volt erosítve, s a kötél végén

engem dobált a föld,

s összetört testemet sírva vették körül az asszonyok.
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Song

Itt lent a bárban a leányról,

Mondd, mondjak egy mesét? Ha táncol,

Hát figyelj, égig meredeznek

A spanyol tangó hangjai.

Míg te itten harmonikázol,

S nem isfigyelsz talán, a vágyról
Énekel, sír; s az asztalodhoz

A szerelem ül le, a csontos,

Vadapacs mellé.

Idefigyelj! Ilyen nem voltl

Már föl is állt, már ordított is,

Már régen a földön vonaglik.

Ó, hogyha látnád azt az arcot,

Ha ellátnál addig az arcig,

Amit a füstök, sercintések, a szesz durva szaga takar!
Ó ez a vaskéz, ez a kar

Most sír és kér és könyörög

S mint a magányos, néma rög -
Nincs szó, csak egy-egy mozdulat,

Csak néhány döbbent pillanat;

Mint álmodban elfut egy utca,

S az egész város vele futna,

S már nem is szalad, most már szárnyal

És el akarja érni Istent
A kocsik, üzemek zajával!

S mind közelebb jön, jön az ég,

S már szinte itt is van a menny!

És döndül egyet valami,
S nem lehet semmit hallani,

De aztán füst és kiabálás!

Hát figyelj jól, harmonikás;

Az apacsé lesz ez a lány,
És este már övék a hold,

A tölgyfákfölött andalog,

S a fiú többé sose táncol...

Tudom, téged is elhagyott.

Itt lent a bárban a leányról

Lásd, befejeztem a mesét.




