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Vörös Rózsa

Szárnyad letöröm
Szállj, s én szárnyad letöröm,
nincs e világon más örömöm,

mocsárba marasztallak,
láp leve édes harmat,

ha indák közt úszol velem.

S maradj alant, ha Napba repülök,
fényes árnyékodra feketén vetülök,

keser� a könny� lég,
fojtó, tiszta hidegség,

ha porban kúszol nélkülem.

Könyörülj!
Sebzett állat vándorútja véget ért.

Hajnali dombok sírnak az égre kihányt vércsíktól,
száraz a zöld szempár,
tépett sz�re az �si talár,

nyáladzik, mancsán a futástól hólyagok égnek,
karmai koptak hosszú évek macskakövén.

Híre a távol méla zajától csendesen oszlik.

Egykor h�s volt, angyali bátor,
forróvér�, mámoros ó-gladiátor,
félholtként harcolt kesely�kkel,

s újra meg újra felépült,
küzdött a csatatéren hontalanul,

mígnem a révbe beért.

Szólította a Sátán, s így már
volt értelme a kínnak:

szolgálhatja a kénes poklot
a méreg könnyeivel.

Ó, Sátán, könyörülj a szegényen,
zúzd szét vermeiden!
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Némán fordul a kedves…
Némán fordul a kedves, kényes, halk nesze zizzen,
könnye az arccsontjáról csordul a büszke nyakára,
fáradt, elnehezült keze gondtól megtörik, így jön,

átölel, és ölelésén sós víz csepp-pora repdes.

Ím, még élek, a kamrából hazaértem, a kulcsot
eldobtam, nehogy újra a rémiszt� fenevaddal
kísértsen meg a sorsom, aláírtam neki végül

hát megalázó szerz�désem, hogy ne reméljek
boldogságot a fénysugaraktól téli sötétben,
h�s árnyékot a gyötr�, fojtó kánikulában,

rút közöny érinthet csak csendben hangzavarával,
bársonyosan finom ajkad vágyam képzete már csak.

Renaissance
Lehanyatlottam egy puha felh�r�l

a hideg tóba, kivetett a hullám
a sziklatakaróra, hullám mint a

romlott hal feküdt a parti fövenyen.
Te a pokolból buktál fel hozzám, hogy
lánges�t fújj rám, de zord volt a torkod,

szarvaidat te sem hordtad régóta.
Vizes leveg� tüzet nem szül újra,
s nem lobogtatja lángod fuvallata

szárnyam. (Keser� vízt�l poros a föld,
s holt föld nem medre semmilyen folyónak.)

Mi volt, mi elfújt, mi volt, mi meggyújtott?
Ráborult a parázsra a szikkadt éj,

régibb és szebb volt a világ végénél.
S mi újjáéledtünk.
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Pereg a homok az üvegen
Régi tavasztól szirmai éledtek, s elmúlott földi varázsa, leszáradt.

Nyáron pompás színei égtek a végtelen él� síkon, mára fakó koronája.
Pereg a homok az üvegen.

Barna levél ingott, leesett a bokorról, � nemrég dúdolván újra kihajtott.
Korhadt, pernyeszer� képet festett az öreg fa, s megtelt ismét nedveivel.

Pereg a homok az üvegen.

Zentai Eta

Amikor el kell menni
Azt szeretném, hogy �sz legyen
Hályogos szem�, szürke ég
A hideg ködben meztelen
Fekete fák vacogjanak
Éjszaka legyen, vaksötét
Csak csillagtalan, s�r� semmi
Ne legyen szín és napsütés
Akkor, amikor el kell menni!
Éjfél legyen, bús, hallgatag
Nem rémít úgy, ha része vagy
Ne legyen hang, zene, se ének
Szó se legyen, mi visszahív
Érintés se, mely fogva tart.
Sérült edény búcsúzó testem
Elszivárog a múlt, jelen
Kemény egóm akár a pára
Vágyaim halott madarak
Életem emlék, lelkem ábránd
Ül rajta néma rettenet
Kés�n kereslek, álszent órán
Kés�n kiáltok, merre vagy?
Szeretnék, Uram, újra hinni
Most, amikor el kell menni!


