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HEGEDŰS MÁRIA művei

kulcsszöveg  

még állnak a kertek     lázas formák             kerítések rá
csai         a szerelem mézflórája           a mámoros borfa
una csobbanása         vak lomb            karmolászása mi
nt a víz         vagy szókollázs arca    orsózón lefelé moz
og            három órába telik megoldani          a láb mag
ányos hímneműségét                miközben frivol kristály
mályvák csókja   forrtszirmú ölelések           hosszú für
tékek zizegése         izgató vérfüvek lármája halad az út
on szanhozéba      a város rombolópalástja    mínusz ket
tő nézetgyöke                 melyre a válasz három mérföld
és egy találkozás         metszéspontjában          a bedob
ott kulcs             arcmosó susogások    kergetőzése lom
btépő tapogatások                  guggoló sövények      rím
es rothadása mámor és kockacsend kereszteződése még

tengerjárásszöveg    

visszahúzódó        tenger jő        megles         az óra a kis
záradt föveny beköszön      a tengerjárás kagyló élével rá
k ollójával         feszít a koponyámba       lékekkel teli éj
szakát amikor így        nyitott érzékekkel várva       kivál
nak üregeikből         a szemeim beszállnak            egy ür
es          gyémántborítású félkagylóba               és elhajó
znak szemlapátokkal hajtva a homokkristályokat vegyétek el a tisztánlátásomat     majd tapogat
om én      a köveket      a szent márk téren       ahol félsz
avú koldusok lábait mosom       teknőben   a verseid elő
tti        zöld fényvitorlán           ahol hegyek       fényesít
ik a fák lombját       és járkál százféle     ismeretlen csel
ekedet       gyémántot veteményez a patak        ezüst hal
akat oldalaz a rét        kisútja mellett épül a reggel       é
n meg   visszakövetelem       a vakságomat      és gyöny
örű fatörzseket reggelizem 
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