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MERT SZOMJöHOZVA
MERT K°TS°GBEESVE

mert szomjÃhozva mert k¢ts¢gbeesve
mert minden Àldott este minden este
mielûtt a tisztÀtlan ritka Àlom
goromba szûrzsÀkjÀba durva
sz´v¢sü semmij¢be hullna
sz¢tz¡llû napom szomjÃhozva vÀrom
hogy m¢gis az innensû partra vesse
az esztelen rem¢ny hogy m¢gse m¢gse
egy ny¡zsgû ÂceÀn hullÀmver¢se
hogy itt Àlljon hogy itt elûttem Àlljon
ki testemben testetlen t¢vedezve
mert szomjÃhozva mert k¢ts¢gbeesve
hogy szÂljon hogy mi ez mit kell csinÀlnom
amÁg m¢g itt m¢g innen a halÀlon
v¢gre megj´tt de rÀm fel¢m se n¢zett
pedig a l¢lek testt¢ lett eg¢sz lett
szemem szÀm bûr´m tudta m¢g de rajta
felismerhetû nem volt semmi r¢szlet
meztelen volt csak altest¢t takarta
keskeny vÀszonpÂlyÀba volt csavarva
Ãgy haladt ahogy kedv¡k ellen¢re
megid¢zett k´z´ny´s jelen¢sek
t¢rnek hÀnyattatÀsuk szÁnhely¢re
k¡l´n idûmbe mily isten vetette
oda ahol gyermekkorom folyÂja
mohos hegyek k´z¡l kil¢p a sÁkra
j´n keletrûl lefordul d¢lre szirma
alatt sÀsvÀr fel¢ nagy Ávet Árva
a vÁzbe bukott ¢s lÀtszott a vÁzben
valÂszÁnütlen¡l feh¢r mezÁtlen
teste k´r¡l hogy hullÀmzik a pÂlya
iszonyÃnak tünt m¢gis gy´ny´rünek
ahogy l¢legzettelen¡l lebegve
tÃl sÃlyos fej¢vel elûre s¡llyedt
¢s fogtam ¢s magamhoz szorÁtottam
¢s ¢rzett a kis testben rohamokban
lÀgy rÀndulÀsok sorozata robban
¢s szomjÃhozva ¢s k¢ts¢gbeesve
akartam hogy kiszakadjon a testem
k´t¢s¢bûl m¢g gy´nge gy´nge teste
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HOGY EZT HOGY íGY °RTEM DE M°GSEM

hogy ezt hogy Ágy ¢rtem de m¢gsem
mert k¢szen ki lehetne k¢szen
hol milyen vilÀgv¢gi f¢szken
nevelte d¡h¢t rombolÀsra
jajongva ront bûr´mmel ¢rzem
ing-reng ahogy zokogva rÀzza
ahogy markolja ¢s csigÀzza
ahogy a semmi r¢st a r¢szben
ahogy sz¢tÀrad az eg¢szben
megroppan gy´nge gy´nge vÀza
de k¢szen ki lehetne k¢szen
hol hozzÀd Ãt a szenved¢sben
jajongva ront a sz¢l a hÀzra
¢n meghaltam mÀr de te ¢lsz nem
hogy ezt hogy Ágy ¢rtem de m¢gsem

Rakovszky Zsuzsa

VISSZAöT AZ IDýBEN*

Mikor r¢zgyürü voltam, tüzbe dobtak.
Mikor vak macska, felmosÂv´d´rbe.
KirÀly voltam, hÂh¢r kez¢re adtak.
¹vcsat ä ´tezer ¢vre lemer¡ltem a f´ldbe.

Esernyûny¢l karokkal, golyvÀs nyakkal guggoltam
a sÀrszÁnü folyÂnÀl, legyek felhûiben.
K´v´n lep¢nyt s¡t´ttem egykedvün, mÁg a holtak
szÀzszÀmra Ãsztak el a napban ¢gû vizen.

¹regasszony is voltam, csak ûd´ngtem eg¢sz nap
hÀlÂingben, a falnak s¢relmeim soroltam.
RablÂk oroztÀk el megsÀrgult kombin¢mat,
f¢l paprikÀmat, mÁg gyufÀt vettem a boltban.
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* Bruce Goldberg amerikai hipnoterapeuta ¢s k´vetûi betegeiket hipnÂzisban visszaviszik elûzû ¢leteikbe,
hogy ott talÀljÀk meg jelenlegi probl¢mÀik okÀt.




