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félkezesek
1.
költői kérdés
berták céliák júliák annák
lédák, csinszkák sophie-k és márták
juditok editek flórák
doreenok enikők rátkák
számuk egy szonett sorainak
számával felér
verseskönyvek lapjait
borzolja a szél
robban a tavaszi reggel
minden érzékszerv aláaknázva
(öt érzék régtől ismert
ezer muzsikája)
de mit kezdjen
egy írni vágyó
ha történetesen nő
és nincs férfi múzsa
még mutatóban sem –
ha útközben valahol elveszett
elmerült összement a nagy ő

23

2.
„a szerelmi élet nehézségeiről”
és akkor egyszer csak hirtelen
felfedi magát:
ott van lélegzik él
nem hiszi a szem amit lát
puha férfiing mögé
széles mellkast képzel
de tudatán mint villám csap át:
hogyan hódíthatná meg így –
törött kézzel?

3.
a költői kérdés
megnyugtató megoldása
de legalább előkerült:
lett férfi múzsa
s talán átviszi fogában tartva
a túlsó partra
akár átviszi akár nem
most már tehet amit csak akar
akár van akár nincs remény
legalább íródhat költemény

4.
például ilyen
kedves d. hogyan mondjam el nem is tudom
apró kavicsoktól porzott az aszfalt
s hanyatt vágódtam az uton
moccanni sem tudtam akkorát estem
egy marcona taxisofőr emelt fel
mint egy tollpihét
azóta hegedek épül a testem
ez már az ötödik hét
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a csont törékeny a talaj kemény –
de talán mégis van remény

5.
négysoros
tavasz van csonttöréses tavasz
vö.: tavasz van és én szerbiában élek
négyóránként fájdalomcsillapítón
ki-be jár bennem a lélek

6.
nonszensz
nem elég hogy felöltözve alszom
a szakemberek azt mondják
ülve tegyem ezt
ülve aludni? állva ülni?
kikanalazom amennyit tudok
utána tányérból iszom a levest

7.
készségfejlesztő gyakorlatok
kinyitni coca-colát
cigarettásdobozt kibontani
lecsavarni arckrémes
tégelyek tetejét
o. k. hogy többet ésszel… –
de fél kézzel?

8.
„a költészet hatalma”
kedves d. jobb is hogy
nem tudsz róla
hogy számomra létezel
sem zuhanásról sem arról
hogy puha inged mögé
a mellkasodat képzelem
sem csont- sem sortörésről
csak tartsd a ritmust
tartsd a dallamot
bennem a lelket
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akár akarod
akár nem
a múzsám vagy
s ehhez nem kell
a beleegyezésed

9.
1/2
félálom félárnyék félárva
félbolond félkegyelmű féleszű
féldrágakő félédes félegyenes félkör
félév félszáz félezer félmillió
félfehér félholt félhomály féligazság félidő
félisten félkatonai félkomfort félmagas
félmegoldás félmeztelen félmondat félmosoly
félmúlt félművelt félnótás félőrült
félpanzió félprofil félsiker
félszáraz féltestvér félvér –
fél kézzel félrím félvers
2015 tavaszán
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