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s z L U k o v é n y i  k a t a L i n

Cicatrix
mészáros Lőrincnek

A szeretet cica. Törleszkedik,
puha és kedves, bújik, simogasd meg
a pociját, ugye, milyen finom,
és gyönyörű, ahogyan elnyújtózik
a fotelben a napsütötte folton,
noná, exhibicionista dög,
ő lehet csapodár, álmos, szeszélyes,
de te itt most foglalkozz csak vele,
és reggelit követel hajnalonként,
és ha késel, szóba sem áll veled
órákon át, de hogyha megbocsátott,
büszkén hordja megint a lábtörlődre
a szétroppantott gyíkot, madarat –
a szeretet vadállat. „A világ cica.”

Kötöttpályás közlekedés

A beléptetőkártya nyakbavaló zsinórja 
elakadt a kápiapaprika szárában, hiába 
rángatom – akasztott kalimpál így a hurkon –,
nem bírom elővenni a szatyromból, pedig 
késésben vagyok, és mindjárt le kell szálljak, 
fránya madzag, tőled kaptam, ebből se lesz vers, 
pedig mennyire jó szó a beléptetőkártya,
pláne a kápiapaprika, mennyire jó, ha van 
vers, van miről beszélgetni, fránya táska,
le kéne zárni, nem biztonságos kinyitva
a tömegben egymáshoz szorult testek
között, és itt már muszáj lesz kiszállnom, 
de sehogyan se bírom kibogozni, 
ha tovább erőltetem, még a végén 
elszakad, nem megmondtam? Erre köss csomót!
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Sün

A hidegben összegömbölyödik
és téli álomra vonul a lélek,
jobb időkben gyűjtött emlékeit
éli fel, mígnem tavasszal felébred.

Kihűl maga is, mint ott kinn a táj,
alig lélegzik, szíve alig dobban,
nem lát, nem hall, nem örül, mit se fáj, 
és csak nagy néha mocorog titokban.

Most nincs mit tenni – vár és meglapul,
bele se bír gondolni, mi van ott túl.
Hagyd békén! Ne ébreszd fel álnokul,
idő előtt, mert abba belepusztul.

 

Mondóka

Az elfojtás veszélyes hobbi,
veszettül rá lehet szokni.
Észre se veszed, és végleg elveszett,
mi is…? Az agy fél pár zokni.

Az elfojtás veszélyes játék,
okoslány-féle ajándék:
van is, meg nincs is, adod is, nem is,
meg se volt, és máris fáj még.

Az elfojtás veszélyes lakótárs,
látszatra kényelmes megoldás,
szívedhez törleszked, hiányát törleszted,
életfogytig tartó adósság.


