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Ferencz Mónika

Éjféli b�ntény
Csókot lopni osonok az éjbe,

lopódzva a h�vös messzeségbe.
Tántorogva, mint a részeg;
gondolatod megrészegített.

Csókot lopni osonok,
lassan futok.

Csendesen rohanok
zihálva feléd
szerelmedért.

A téren várod érkezésem,
felettünk fekete vászonplakát az ég.

Rajta izzik, mozog a fehér
apró csillagok hada.

Értünk sóhajt, nekünk játszik
az id�tlen éjszaka.

Hanyatt fekszünk a földön,
alattunk hideg beton-pázsit.
Karodat derekamra öltöm

s visszafelé számolok el százig.
Olvad a hó alattunk,

s szétfolyik, mi bel�le megmarad,
úsztatjuk rajta a szívünket,
mint kisgyermek a kádban

a papírhajót. Levetve ruhánkat.
Meztelen.

Csókot lopni osonok az éjbe,
elmerülni mély barna szemében,

párnái lenni egymásnak,
takarónk a hold tündökl� fénye.

Kinyújtózni forró szerelmében…
Csókot lopni osonok az éjbe.
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felejt�.
osonva halkan, hogy ne botoljak bele,
hogy ne verjek zajt, csak csendesen
be az ágyba, aztán lehajtani fejem,
felkelni holnap-holnapután,
mi az nekem?
csak osonva halkan, hogy ne botoljak bele.

el�ször talpam lép rá,
aztán a tenyerem
megszúr, felvág,
szívembe hasít emlékezete.
ezernyi spam, e-mail és levél
rajzok és képek egymás hegyén
és hátán – apró lapocka-szárny
a legszebb része mindig,
f�leg egy kés� éjszakán –
meg�rzöm, el nem engedem,
mintha várnám, hogy lesz még folytatás.
mindegyik tárgy mást mond, mást sugall
letépett szirmonként utal,
hogy szeret vagy éppen nem szeret,
minden emlék másképp ejti ki a nevemet.

a polcokon elszórtan
csokoládédarabok régi arcképbe csomagolva,
piros nyalókakakas, kagylótörmelék.
rajta homokszemcsék,
mint egy-egy apró tévedés
– a b�ntudat,
ami meglep. meger�szakol.
majd örökre magamra hagy. a jelenben felejt.
– összezárva a meggyilkolt múlttal,
rothadó tetemekkel, s mint a tolvaj
kioson a ház ablakán.

én pedig kocsiba szállok és elköszönök,
hisz várnak rám még nyugodtabb körök,
amiket leróhatok egymagam
– vár a pszichiátriai kezelés.
hiába is becéz és ígéri, jobb lesz
„Szépszem�m”, „Nyunyókám”, „Emesém”
mindfelé más-másfajta érzelmekkel…
én nem tudok mit kezdeni az emlékekkel.
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Zajok
A rózsafüzér, ahogy az imádkozó

kezében csusszan.
A fényképez�gép kattanása,

mikor a lencsén egy ajak moccan
mosolyra nesztelen.

A szem, ahogy lecsukódik,
mint az ablaktörl�

tisztítja a lélek üvegét.
A toll, ahogy a lapon siklik,
s szavakat folyat tintájával.

A hang, ami néha elcsuklik,
ha azt suttogja, szeret.

A csók, amit édesanyám
homlokomra ad. Ahogy cuppan,

majd elhallgat.
A könny, ami végigfolyik az arcon,

s a sz�nyegre hull.
A lélegzet hol heves,

hol elhalkul és örökre úgy marad.
Koporsóba zár.

Az ima, az érzelem
a lélek maga

marad csak zajtalan.

Pillangó


