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BöJTI GÁBOR

Holofernész könyve
RÉSZLETEK

Örökség
és mert benne élsz te
minden félrecsúszott
kerülöm is rendesen

nya/ekendómben

(mint elhagyott szeretO
a hutlen kedvest)
ezt a torokszoTÍtó ünnepeinkre
emlékezteto ruhadarabot

az arcképed mind élesebb
a szívemben mégsem megyek utánad
az élet egyre mélyebb erdejében
abol élsz és uralkodol
a mindennapjaimon (a magamfajtának
az Atyák Kenje való) talán
mert reszketek a tekintetedre

Kiuzetés
a gyümölcsök amelyekhez kezed
ért elrohadtak (afejemre
nyomott barack éppúgy mint a tarkómra
csúszó tenyered fészekmelege az ezüstöt
termo) talán már az építótábort is lebontotta egy másik anyag-csere vajon rájöhettem volna-e idoben
hogy miként lehetett volna szebb vagy
mindennek így kellett lennie mert az egész
eleve eldöntetett már azon a dánszentmiklósi
átvert augusztus tizenharmadikán ezek érdekelnek és nem az hogy most kivel
tervezed: mi ketten menedék leszünk
ahol majd meghúzódhatunk
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tiszatáj

Utazol
egyszer azt mondtad

félre ne érts
de úgy szeretném ha
beteg lennél: ápolnálak
majd egynagy utazásrólbeszéltél
hogy megmutatod nekem
Iskariótiát ésmegcsókoltál
aztán ágynak estem
(Betulia alatt hiába kereste
elvesztett fejét egy megalázott sereg)
és te sehol sem voltál
csupán dr. Múlt és Magány novérke
virrasztott az ágy4lmnál
téged pedig elnyelt a messzeség

Kifosztott hajó
gerendáim hiába hamvadnak
karnyújtásnyira vagy de mégsem
érhetlek el (tiltott gyümölcs) évekig
hittem hogy tudom a csókod mikor
mit árul el s hogy mert bódít nincs
semmi baj míg zátonyra nem futtattál
hol sziklába vésve áll:

...ÉSA SZERETET
ARCODBA CSAPÓDÓ
ECETES LEHELET
sokáigvártalak s hogy meglásd
az írástfát gyújtöttem de ma már
mást akarok nem meggyozni
kívánlak
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Tigrisvadászat
egy gép kellene valami olyan szerleezet
amellyelleírhatnálak (múltadóalap) ha már
kiírni nem tudom az emléked magamból most
is itt dorombol belém harap és addig dörgöli
hozzám magát amíg a vérem egyre vadabb ütemet
nem ver akár a lázas írógépkattogás

-

bárányok bárányok mindenütt
kibol evett már tigris az mindig tigrisfogakra vágyik birkanyájból villogó
smaragdszemekre

-

árnyéklapulást

idéz a rímkényszer.

képzet: a múzsa akkor igazán múzsa
ha elkenódött a rúzsa mint orrbavágás
után a szájba szivárgó vér
gépelódöm
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