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BORDÁS SÁNDOR 
 

How are you? 
 
„vagy: vagy-vagy vagy, vagy: 
nem vagy vagy-vagy” 
(Garaczi: Embernek maradni)  

 
Aprópénzen vett sóssütemény 
mit kedved belőled elém mér 
billen-e a mérleg nyelve vagy 
marad a morzsa 
vagy vagyok; vagy 
vagy-vagy vagyok: 
döntsön a pillanat róla. 
Így sovány akár a 
fokhagymás nápolyi 
úgy kevés ha zsebemben markolom. 
Vagy – vagyok 
így – úgy 
’not bed, 
ágy sincs 
Te sem vagy 
vagyok valahogy. 
 
 

Látogatás 
 

„Ha jössz, én indulok, sebtében 
Összeér kezünk…” 
(Simon Balázs: Árnyékbújócska) 

 

…és holnap is eljövök: 
végigjárom magányom csontfehér folyosóját 
hol minden ajtó mögött a hiány motoszkál. 
Innen persze mindent jól látni 
(ám e mondat is egyfőtagú csupán) 
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és az ágyrácsok közé mint verssorba a szavak 
beszorul a pirkadat: a párás félhomályban 
ágytálba bukik le a Nap; oldalán csak 
vizeletsugarak ragyognak. 
Holdkórosként tovább botorkálva 
pizsamád ránca átgyűrődik ünneplő ruhámra 
de a reggeli nővér már hiába keveri teámat; 
míg a kitépett infúzióból vérem csöppen 
egy puha kéz kivezet innen. 
 
 
A távoli kedveshez 

(GICCSÓDA) 
 

„El hulla! Virág! El iram! Lik az élet!” 
(Bella István: A legszebb verssor) 

 

Ágy a konyhában – zsírszagú álom 
mosoly gyanánt paprikacsík számon, 
mosdatlanul a lucskos homályban 
arcod helyére csorog a nyálam. 
 
Csorog megint, folyton Teutánad, 
de hát hogy' is feledhetném szádat: 
duzzadó ajkaid csáb' izzását, 
szűzi-kék szemed hűsítő báját. 
(Csökken a lista, szem, száj letudva.) 
 
[Mert semmihez sem mérhető a kéj, 
mikor összeér kezdet és a vég, 
tépett szirom: beváltott ígéret, 
de addig (is) hőn becézlek Téged.] 
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Elképzelni alig merem: drága 
kelme puha kezed, gyöngyházába 
visszabújva tíz kis szablyát láttam, 
így vágyba felöltözve, ruhátlan. 
(Kéz, kar készen, fogynak a testrészek.) 
 
[Ha egymásra talál szomjú s a száj, 
és égő szántástól bordás a hát, 
szűnő irammal fogynak a bókok, 
agyam elborul – elborít csókod] 
 
Számba vehetném minden tagod, 
s csak szómázzal hintem csodás alakod. 
Inkább hű szerelmet vallok annak, 
kit meg nem álmodhattam magamnak.  


