SZ A BÓ DÁR IÓ

.04-11. alkalmából egy kis játékszer

limit

Tudom, hogy:
vers volt
Ádám és Éva szájában a kukacos alma,
és vers lesz mindörökké:
az írott szó hatalma.
Királyok fején vers lesz egy mérgező korona –
templom minden test és benne tüdő helyett
vers az orgona.
Vers volt Hawking tolószékén a kerék,
álmatlan estéken versek dúdolták
a mindenség elméletét.

ez itt most egyre szűkösebb,
ahogy belefújom az orromat a falba
és az örömmel tölt el;
ahogy hallgatom a buszon: már megint karaokéznak
azok a csavarok;
ahogy meg vagyunk hempergetve egy sallanggal telített
energiaitalban…
ahogy nyikorgok belül…
ez itt egyre szűkösebb,
ahogy buborék vagyok egy ízesített víz palackjában…
ahogy egy kirakati baba vagyok parókával a fejemen
mindennap más öltözékben;
ahogy bemásztam egy liftbe és azt mondtam magamnak ,,szabad vagy”
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PA PP TI BOR
Mellbimbód peremén kezdődő hódolat

Asszem hétfő van

Két köhintésem között kelt a nap
Felsírtak a hajnalok és elnyikorogtak
Az első nyújtott ásítások mellett,
A fekete vad árnyalatai elporladtak a
Háztetőkön,
Még izzadtak a lombok…
A kávém ma csak méreg… Asszem hétfő van.
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mellbimbód peremén ácsorog a szellő
kedves ellenségként elárullak téged
varázsfuvolámnak sehol nincs hazája
arcodat csapkodja a tavaszi árpa
ajkadba haraptam rád se pillantottam
válladra repültem a szénapadláson
ki mondja meg nékem, hol a mese vége
s ha tépném a szoknyád volna merszed hozzám?
ha árnyéknyi lennél mint angyalok gyöngye
akkor is hívnálak caplatnék utánad
dicsérem a napot amikor láthatlak
nyálad kóstolhatom s melleid dagadnak
bibliám igéi igazgatnak engem
belopakodok hát asszony-iskoládba
cafatokra téptél véres lett a pázsit
megtartalak mégis megmutatom Párizst
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