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ÚTI FÜZETEK  

Lencsés Károly

A szoba

Falai barnák 
ablaka előtt kék régi nehéz függöny lóg párba 
az egyik szárnya felakadt az íróasztal sarkán, soha se nyúlna hozzá  
váratlanul a kedv rohamot szül nála és az asztal tetején maszatos görcseinek véres köröm-
maradványa  
és az oszlop szerű kék madár csonka szárnnyal csüng előtte 
a függöny öngyilkos mutatványa 
Álló lámpa osztja különc hangulatát sárga a fénye és csak az ágy melletti részt omlasztja 
csenevész világosságba 
Kétszemélyes az ágy letakarva foszlott darabokból összevarrott anyagból várja, hogy elterül-
jön az álmodó izzadva párnába kiáltja.... némán fuldoklik 
éjfélkor démonokkal küzd varázsigét mormol  
Biztonságot nyújt neki a szobában szálló saját szagának magánya  
a démont neve Fabrias Greianah megtanította neki, hogy a holtakat felkeltheti gyámolíthatja 
a bolondokat ugyan is nem mindegyik az; csak beszéltek vele.... Fabrias Greianah a neve 
Kell neki egy hely, mint a szoba és kell neki egy álmodó kinek neve... mindegy

Párnacsata
(tébolydai közöny)

Átkozottak. A bomlás elegáns 
csiklandó görcs röhög 
dióbél agy vérér vájta kanyon 
nem releváns impulzus  
kitolt csípőt lökésre ösztökél 
...összetéveszthetetlen 
magát kéregető mozdulattal kétrét hajtódik  
nedves nyelve csapkod egy gyíké 
tévé köpetet mázol 
fülből lógó kar hátból kiálló láb 
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hónalj dús szemöldök alatt gyűrött bőr 
egy kupac magát levedlett ember olyan, 
akár egy park lopott árnya, amire lapot teszel 
grafittal átrajzolod egymásba font millió karom 
holtvirágszirom a bomlás sárgája 
félig megformálódott cserepes ajkak 
s a gondolatba dermedt arc állán 
lecsurog és fluoreszkál  
holnap nyolckor fényt kap egy repedés 
pókhálóra gyöngyöket fűz, mert odakinn a világ 
navan harmóniára készül 
a fal tűr, mint ma is s a perc ugyan úgy pereg 
hajnal vihogás kakaskodás kalapál a helység kockás 
padlóján... 
kiseprűz a közöny 
néhány egymást dörgöli 
kilövellő ragacsos kéj izzadt démonok vonaglása belül... 
...párnacsata

Az ember természete
(bűn)

Sár keze közt rothadó húsú 
foszló ragyogás 
egymásba nyílt kapuk 
ahol ki-be jár a sehol a sincs  
Íze édes nem szabad 
mindentől ered 
a teremtés peremén szomját oltó 
rezegés 
a Keletkező színből szőtt árny ígér 
hétfejű mag csontcsecsén éli magát  
megkapja a fogantatás legelső pillanatát


