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LÕRINCZ P. GABRIELLA

ZÖLD ÁG
Jó lenne még egyszer
Lánykának lenni,
Játszani bújj, bújj zöldágat.
Emlékszem a kanyargó kenyérsort
És tudom milyen, ha jegyre jár cukor,
Fejenként egy kiló havonta.
Mi heten voltunk, én voltam a hetedik.
Nekem is járt egy kiló cukor,
Hogy embernek tudhassam magam.
És láttam, hogyan tûnik el
Az óriási márványszobor,
És dõl össze egy perc alatt
A nagy vörös istenség.
Láttam embert és pénzt
Elbukni végleg,
Süllyedni álmokat, reményeket.
Tudom, milyen az, ha az anyák félnek,
Mert holnapra már nem jut kenyér.
És tudom, hogyan adják el a népek a lelküket.
Milyen, ha a háború elõl bújnak,
Ha férfiszemekben ott a rettegés.
És ismerem a hazugok szemét,
És láttam elég gyermekhalált.
Tudom azt, hogy a dicsõség Istené,
És a zsákutcából mindig van kiút.
Jó lenne újra
Lánykának lenni.
Énekelni, hogy nyitva van
az Aranykapu.
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indiánnyár
szélesre tárt kabátban
õrült napsütésben én
aki mindig fázom
reszket körülöttem a nyár is
csaló idõ
parazsat lángra gyújtó hazug bolond
csoszogó nénik szemében
könnyeket fakasztó átkozott
merre indulnak tegnapjaink
rongyosra csókolt régi tavasz
emlékszem az illatodra
sápadt angyalarcok a magasban
dideregtek és tüsszögtök a szmogtól
és nekünk jó idelenn
és a szürkearcú boldogtalanok
az aszfaltba olvadók
akik nem hisznek a senkinek
nekik szögesdrót a szerelem
õket hagyjuk itt
amikor elmegyünk

október
szegény csonkolt angyal
csengõtelen bolond
szíveden rozsdás lánc
a szeretõk szerelme
egésszé igazult a hallgatás
csak rendre szépen
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bimbamm
nem idézhetsz bárkitõl akármit
durva a kelme amit rád tekernek
vörös levelével az elmúlás sikolt
a reggeli ködben
hideg párnádra fekhetsz éjjel
elmondhatod utolsó háládat
hogy nagyszerû bolond lehettél
elalhatsz csendben

OLTÁR

Hintadobálás közben
Ráeszmélni
Hogy szeretni teremtettek
Kétszer négyes
Kétszer hármas tiktak
Szakadó dobhártya
A ritmus a földre zuhan
Játszva tépi szét az elmét
A hitetlen lélek
Elmondom
Hogy nem vagy épp
Továbbgondoltalak Téged
Magamnak
És hagyomány szerint áldozlak fel
Jó illatom lehetsz
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