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Nem n¢zek vissza engednek-e mersz-e
k´vetni m¢g idûnket Ãjrakezdve
selymes talpad a mezsgy¢t puhatolva
belesimul-e kûbe vÀjt nyomomba
nem ¢rdekel pÀrÀkba ´lt´z´tten
a suhogÀs te vagy-e m¢g m´g´ttem
sodrodba vonsz m¢gis vergûdn´m Àllig
tekinteted gerincemen parÀzslik
akartÀl-e nem tudom lenni tÀrsam
a teljes ¢s v¢gsû elÀrvulÀsban
harkÀly szavak kopognak csak riadtan
ki fejti meg? hajÂsok a viharban
a fuldoklÂ szÁv morze-dobogÀsÀt?
felfogod-e mi vÀr rÀd
. . . ä ä ä . . . jelzem
ess Â ess karomba mentsd ki lelkem
italÀtÂl elvÀlt a szomj a testtûl
elvÀlt az ´lel¢s lÀtÀs a szembûl
talÀlkozom k¡l´n az ´lel¢ssel
holnap hajnalra tegnap lesz ne v¢tsd el
rÂzsapiros kutad kutatva szomjam
magÀnyosan bolyong sivatagodban
nem n¢zek vissza hallod-e k´vetsz-e
honn¢t vezet ´sv¢ny testbûl a testbe
holdt¡k´rben ragyog ¡nnepi arcod
az Àlmatlan rem¢ny majd Ãjraalkot
ha k¢rdezik hogy tud nem n¢zni vissza
mert rÂzsaolaj nedveid ki issza
mert sürü habzÂ erdeid ki jÀrja
nem ¢rdekel kinek feslesz virÀgba
nem n¢zek vissza n¢ma szÀd meg¢rt-e
tudd lehet lobogni lÀng n¢lk¡l ¢gve
valamilyen hangszert el¢d levittem
ne zÀrvÀny l¢gy borostyÀn ¢veimben
a zene¢rtû sz´rnyek ¢ljeneztek
te s¡ket maradtÀl pillÀd se rezzent
kaptÀl v¢rt is lÀssak rajtad meleg pÁrt
de j¢gf¢nyes szemed felelni nem bÁrt
mi felgyült bennem s nem lelt r¢st idÀig
most t´rj´n ki?
most t´rj´n ki?v¢rben ÀllnÀl bokÀdig
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nem t´r ki! belûlem tenger se mos ki
fogunk marcangolÂdva fuldokolni
a mezÁtelen fÀjdalom savÀban
talÀlkozÀsa lesz vÀgynak a vÀggyal
de nem tudom borzadn¢k tudni honn¢t
ki csap le rÀd k´zben milyen karom t¢p
nem n¢zek vissza nem kell visszan¢znem
k´vetsz sÃlytalan a varjÃs´t¢tben

ez Ágy van erre
ez Ágy van erre¢s j´ssz mintha szÀllnÀl
z´ld vÁzerek csermelylenek bokÀdnÀl
elmorzsolÂdott ´sszekulcsolÂdÀs
zagyval¢ka oldalt a korhadÂ sÀs
k¢t messzes¢g egymÀshoz k´zeledni
mikor fog? szÂlok ä hozzÀd szÂlva ä semmi
szikrÀzÂ kr¢tajeleit az Ãtnak
te olvasd ä mily kÁn dorongjai fÃrnak
mÁg hÀnytorogsz ki tudja milyen Àgyon
s kitûl t¢pÀzva meg ä lÀtva se lÀtom
nem ¢rdekel kik rongyoljÀk ruhÀdat
szakÁthatatlan marad az imÀdat
ezer szÂ indul megk¡zdeni ¢rted
folytatÂdsz mint a halmok mint a r¢tek
lassan lassan
lassan lassanmi seb Ágy is ´r´k seb
elestelednek szavaim f´l´tted

De ott ahol a nap gy¢mÀntkem¢nyen
szembe s¡t ¢s Àll ¢jjel is az ¢gen
¢s fut a folyam h¢t kanyara szemben
vak medr¢bûl t¡k´rk¢ped kimentem
¢rt sÀr folt szenny buktÀl bÀrmily g´d´rbe
itt ä mit tehetsz ä tiszta maradsz ´r´kre
rÀd n¢zhetek mÀr hosszan este-reggel
¡res ruhÀd megtelik Ãjra testtel
ism¢t k¢rdezhetlek ä hallgatsz remegve
hÀt mit tudok m¢g vÀlaszolni erre?
tudom szük sÀtram fel¡tni a parton
szitÀm-lapÀtom fogvacogva tartom
csak vÀrni tudjak tÁzszer hÀrom ¢vig
iszapod aljÀn aranypor csek¢lylik
nem lÀtja mÀs ä gyüjtve naponta grammnyit
ki voltÀl ki lehetsz ebbûl aranylik
j´vûmbûl arcod nem fog kimarÂdni
mÀr nemcsak te az ´ntv¢ny is valÂdi
l¡ktetû erezet ¡t Àt az ¢rcen
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¢ledni kezd a hallgatag s´t¢t szem
mintha valaki lassan Àt´lelne
mintha sÃgna k¢tes szÂt is f¡lembe
szobrod-e vagy te nem tudom ki sÃgja
hogy Ãjra Ãjra Ãjra
azt ¢rdemes csak ami m¢rhetetlen
¢s ott van meleg csak ahol mi ketten
a nap kit¢p gy´trelmes ¢jszakÀdbÂl
megfordulok l¢p¡nk lÀngba a lÀngbÂl
rokon izzÀsban a vÀgyak s a formÀk
visszaragyogsz rÀm visszaragyogok rÀd
ez mÀr az egy¡ttl¢tez¢s
ez mÀr az egy¡ttl¢tez¢sbemÀrtja
forrÂ szÁv¡nket az idûvilÀgba

BertÂk LÀszlÂ

TOJçSPOR

A kukacok megosztoztak az
ÁrÂkon, a tÀblÀkra
f´lÁrtÀk, hogy kijÀrat, a levegût
beszappanoztÀk, minden
Ãgy ment, ahogy a halott
hÃsban szokÀs, akinek a
magas, hosszu hajÃ jutott,
valamivel k´nnyebben tekergett,
mint aki a kicsi
szakÀllast aprÂzta, vagy a
k´pc´s kopaszban szlalomozott, mivel
mindnyÀjan vÁzszintesen, s a
f¡l¢tûl a farkÀig, azazhogy
a combok, a lÀbszÀr, m¢g a
h¡velykujj laposa is
beleszÀmÁtott, csak azt nem
¢rtett¢k, mi¢rt van annyi
tojÀspor az agyban, vasszeg a
szÁvben, ricinus a belekben, s
mi¢rt, hogy ezek
gyorsabban szÀradnak, alig jut
idû a foszlÂ bûrt (bûrk¢t)
zabÀlni, holott
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