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Szeretnék verset írni Neked 

a Niagara vízesésről. 
Napokat töltöttem azzal, 
hogyan is kezdeném el 

azt a zuhanó 
verset 

születésed havában, 
a Halak jegyében, 
hogy jobb legyen 

minden eddigi szerelmi költeményemnél, 
mert Te több vagy 

bármelyik szerelmemnél 
és bármelyik érzelmes szalmalángnál, 

vágyakozó lobogásnál, 
szeretnék verset írni Neked 

a Niagara vízesésről 
és töprengek 

a kimondható szavakért, 
hogy elkerüljem 

a boldogtalan közhelyeket, 
s mielőtt bármit is leírnék Neked, 

nézem-nézegetem 
fehér-fekete fényképedet, 
a kökényfekete brosstűt, 

mint egy világító szentjánosbogarat 
hímzett gallérod tövében, 

szeretnék verset írni Neked 
a Niagara vízesésről 

és látom: 
két fekete szemed mint nedvesül át 

a fotográfus előtt 
ércesedő álmaid 

tüzében 
és lázadó arcod 
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tapad rá 
az előítéletmentes lencsevégre, 

szeretnék verset írni Neked 
a Niagara vízesésről 

és hallgatom 
a zuhanó víz xilofonmuzsikáját 

az Ontario-tó mellett, 
ahol sohasem jártam, 

s közben rabszolgatartó szívembe 
emlékké 

balzsamozom különös arcod 
hamvas mosolyát, 

az ajkaimon felejtett csókjaid 
sikoltó szenvedélyét, 

falánk hiéna 
körtáncomat 

zsákmány-tested körül, 
prérifarkas-szívem 

szokatlan dobbanásait 
felséges 

múzsa-tested fölött, 
égő szentélyed 

megvilágítatlan oltárát 
a szerelem olimpiáján, 

szeretnék verset írni Neked 
a Niagara vízesésről 

és megőrizném 
az összes tárgyat, 

melyet megérintettél, 
lebilincselném 

a levegőt is a te szobádban, 
ahol kilélegzett 

molekuláid énekelnek, 
és bármilyen merényletet 

elkövetnék, 
hogy marasztaljalak 
fáraó-tudatomban, 
elmém atomjaiban 

és megengesztelő földi helytartó 
szívemben 

fölszabadítanám 
érted 
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a szabadságért sóvárgó 
gladiátor-rabszolgákat is, 

de keresem, 
keresem a szavakat 
a költeményhez, 

hogy megírhassam Neked, 
és tűnődöm, 

tűnődöm 
egy gyötrelmes hajnalon 

a Niagara vízesés alá 
zuhanó 

nedves szavakon 
a Halak jegyében… 
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Az évek bársonyán fényszilánk,  
szinesztézia-madarak. Éles a karma  
a vágynak és minden akaratnak, 
véresre marnak egyik-másik zivatarban. 
Ül a szirt bennem, néha én a szirten. 
Csontok, kagylók, teher-kövek hevernek szerte. 
Színültig vagyok velük, s ők elégedettek. 
Hattyú jön a messzeségből, szeme csillagkavics. 
Tollán egy fura dal pihéje: hasis.  
Körötte az idő kupacban: selyemtorlasz. 
Rajta színes fecnik, díszek, alkatrészek, 
magamfajta összetört óraműszer. 
A nyár vastag prémje takargatja  
a semmibe szórt mindenséget. 


