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sotto voce

a fény a vízen úgy ragyog –
most oly valószerûtlen
nem is biztos hogy meghalok
tátognak ingerülten
halálról szóló kis dalok
munkál az égi katlan
repedt burokban új magot
dajkál az áradatban
faágon csöpp bimbó gagyog
ma nem megfoghatatlan
hogy élek létezem vagyok
pörög még fürge orsó
még sokáig maradhatok
s bár ez volt tán utolsó
engedékeny meleg napunk
még fénybe burkolódzó
áldott idôben vigadunk –
de mert a késô kis rügyek
sorjában elvetélnek
utánavágnak vad szelek
az induló levélnek
lassan szállást kell rakni már
az ismeretlen télnek

MI LESZ A SZEXSZEL?

lesz-e megnyugvás enyhülô fátum lesz-e
lesz-e ház terasz vörösbor naplemente
nagy társaságban békülékeny este
szelíden száll-e hangoktól zsongó kertre
hol a vénülô kerti székek
hátát reccsentve feszítô vendégek
emlék könnyû füstjét fújják a tinta égre
s lesz-e majd csönd ha elszéledtek végre
és mi ketten megint magunk maradtunk
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lesz-e széles mély csönd amint kezedre lassan ráteszem kezem
szélesebb mint a víz és mélyebb mint a tágas völgy alattunk
mikor testedhez ismét megérkezem
s lesz-e még ágy mi nem csikorgó tagjainkat gyötri
de benne testünk ringása könnyeden lebeg
meglesz-e még az íves szép vonal a csípô fölötti
amivel most ajándékozom meg kezed –
ha végképp öregség kútjába estünk
alabástrom elefántcsont vagy sárga márvány lesz testünk
mit látunk majd az ágyban izzadtan egymásra lesve
vajon miféle anyagból van két szép öreg szerelmes ember teste

Sajó László

TEPERTÔKRÉMES KENYÉR

kezemben tepertôkrémes kenyérrel
hagytál anyu az ablakmélyedésben

tízpercben kenyeret könnyet le kell nyelnem
most felelni fogok mindjárt becsengetnek

föltolul könny emlék mondat mind ami
bennem van csak nem tudom kimondani

különösen a p-ket k-kat t-ket
most kimondom anyu szeretlek téged

tornaórán is magamtól estem össze
büdös zoknik közül felnéztem te jössz-e

a hálóteremben senki hozzám nem szól
fölöttem nagyfiú minden éjjel rejszol

ablakból nem ugrom valaki átkarol
várom mikor bukkansz elô a fák alól

hozol rántottcsirke-combot sütit fasírtot
kezemben tepertôkrémes kenyérrel sírok

ha szólítanak az utolsó órán
se szólalok meg anyu te hajolj rám
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