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A szem I.
Zárt szemmel csinálni,
csak a köztesben nyitni,
csak ha muszáj, hogy eligazodj,
miközben tudod, hogy még így sem
biztos a lépés, a haladás, a látás : nyíltan
egy helyben forogsz ?

Csukott szemmel inni a kávét,
a vodkát, a ciánt, a másik levét,
csukott szemmel nyelni le a frissen facsart,
egyhetes spermát.
Csukott szemmel vizelni és verset írni,
nem számít, ha elütöd, vagy félremegy :
így lesz értelme a vágynak, így lesz renden
kívüli.
Azzal az ösztönösen összeránduló mozdulattal
csukni le a szem ajkait, ahogy az orgazmus
pillanatában szorítja össze a rést,
ki nem játssza az áhítatot,
ki hagyja, hogy átmossa belülről
a remegés,
s a sötétségben kiadja magát,
mint áldozatot.

Ha sokáig tartod csukva,
először minden kavarog : perverz
és istenfélő gondolatok. Csaponganak,
egymásba gondolják a másikat.
Majd ahogy telik a pillanat, az ugyanaz,
minden lassan oldódik és tisztul.
Nem marad, csak a nagy fekete
űr, s a perverz, félelemmel teli vágy,
hogy benne tűnj el, és így tovább.
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A szem II.
Csukott szemmel a világ, olyan mintha
végigimádkoznád. maszturbálás közben
a csúcshatásért. a szűkre kulcsolt kéz
a gyönyör abszolút ígérete : a vak imádásé.
az erotikus fantáziakép Róla elragad,
magával robbant az önkívületbe.

ha minden vágy kielégíthető
nélküle,
akkor miért nem teremtettünk szem
nélkül,
vagy fül nélkül, hisz a minden állítólag
látszik és hallatszik szervek nélkül is :
lásd : meditatív jelleg.
valami bűzlik. még jó hogy orrod
az van hozzá.
de, ha nincs szem, ha nincs fül,
akkor miért az orgona, miért az ének,
miért a kereszt, és miért az aranyozott képek.
miért a nevetés ? ha vakon és süketen nem
érzed a gyönyör erejét.
mégis csak a nyers látvány
mégis csak a nyers zene
a rés a megoldásra ?

a trágár test, a romlott
elmond mindent :
nyögést, baszást, ölelést, csókot.
önkívületben a szó úgyis hallgat.
csak a hang marad : halk zokogása
dühe, s őrülete. végül
a mély csend, amely kétszer olyan
erős. visszafelé.

a látás átadja magát a testnek,
a test a remegésnek, a remegés
a kifordult szemgolyóknak.
a végén minden értelmét veszti.
csak a test marad, vágya a megsemmisülésre.
s gyönyörrel tölt el, ha az ajkai
közt kicsordul, ha a halott tágra nyílt
szeme nem mozdul, miközben
fölé hajolva imádkozok érte.
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El Roi
Arra tekintettem én itt, aki reám tekintett ?

A tilalom kettős :
Sem a másikat, sem önmagad
nem pillanthatod meg :
A másik mindenestől tűnik el
a sötét, forró fátyolozott semmibe,
vagy mi tűnünk a törékeny
sárgába, ha a látás a másikkal,
vagy önmagunkkal párosul.

Nézd a szemhéjjak mögül, ahogy átfolyik
rajtad, a másik. Miközben alig érezhetően
fogod a kezét, a kezed. Nézd, ahogy néznéd
magad. alig láthatóan egy virág szemszögéből.
csak ne nézz bele a tükrödbe, csak ne vissza.
De az esztétika vágya, a test perverziója
visszanéz a tükörre. Kinyitja a szemét,
ha akarja, ha nem
Magát virággá, a másikat semmivé képzeli.
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Mellár Dávid (Pozsonypüspöki, 1992) : költő. Dunaszerdahelyen él, 
a pozsonyi Comenius egyetem hallgatója.


