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Szeles Judit

Bohusläni boszorkák
Lisbeth Steen
( Ősz)

Lisbeth prűd

Fehér gyapjúharisnyát visel
hogy a léptei alapján is
azt higgyék: angyalka
angyali léptekkel
hogy alig is érinti a földet
lépked kicsit mindig fölöttünk
röpköd őrködik
szerepel
fiús szőkeszürke haja alapján sem
lehet megmondani
hogy nem angyal
kicsit idősebb mindannyiunknál
fölöttünk jár-röpköd az idő
a védikus idők
kerepel
mint valami árjaangyal
hangja lágy
gyapjúharisnyája puha
haja szürke
szeme kék
szárnyai libatollakból
szanaszét állnak
tollait rendezgeti
mint egy lúdanyó
akit a babonás népek
már nem egyszer
angyalnak néztek

Lisbeth milyen prűd!

Ebbe a fehér 
tollas hacukába bújt el
tiszta jóság
jéghideg csapvízben
kéz kezet mos
hagymát vág
darát főz
babot
egy csokor menta
csombor macskagyökér
finoman keresi pulzusom
kis Jézuska anyukája csecsén

Szeles Judit verse
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lóg bekeretezve a falon
azt mondja
lomha a szívverésem
nem ugrik mint a béka
csak vánszorog
elnyúlik akár a tészta
ezt leírja
gágog tovább 
a dara elfő
az idő vánszorog

Lisbeth milyen prűd!

Befűtött jól a kisszobába
meztelen testemen kotorász keze
ujjai alatt feléled
az illóolaj
az illő olaj
a masszázspont
a testem a béka
két meleg tenyere között
ébredeznek a békaseregek
megérinti fejtetőm
orrnyergem arcom a fülem mögött
két oldalt a nyakamon
mellkason hason combon
térdkalács és talp alatt
illatfelhő övez
s dunsztba tesz
nagy nehéz tolldunyhába
angyalszárnyakkal befed
festetlen ajka egész közel
színeket látok:
fehéret
vöröset
tarkát
felszakadok kezei között
a dunyha  a szoba
csupa toll
azt mondja: ibolyát látok
testi szerelmet jelez
azzal kimegy
a teavíznek valót...
hátrahagy
engem
és egy félig angyali mosolyt

Lisbeth prűd

Hangja gyapjú
haja len
kacag
gyógyít
segít
őriz
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őrizkedik
valami fátyol üli
valami finom ayurvédikus por
angyalpor
rizspor
molyirtó
liszt
nagy örömömre
meztelen férfiak szaladgálnak a tévében
hogy a pöcsük ezerfelé lóg
spongyákkal dobálódznak
lándzsákat ráznak
kacagnak
kergetőznek
testük fényes sima
tollazatuk rendezett
pulzusom ugrál
Lisbeth rémült arccal
keresi:  Jézusom, hova lett?
azt sem tudja, hova nézzen
mindenütt élet
éles harsány és vad
Lisbeth sír és elszalad
Lisbeth sír és elszalad

Lisbeth sír és elszalad

Gazdag Ágnes: Barbibaba

Szeles Judit verse


