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GYÖRE BO RI

Szárny csa pás
szárny csa pás nak tûnt
pe dig sem mi sem tör tént
csak fe küd tünk az ágyon
tud tam
hogy kint fúj a szél
és hogy a par ket ta jég hi deg
te meg pont úgy ér tél hoz zám
ahogy el kép zel te lek
bi zser gett a la poc kám
mint ha
most ak kor az volt
vagy nem

Egy ál ta lán
a le pe dõ víz je let nyo mott az ar com ra
vagy in kább ki sebb faj ta tér ké pet raj zolt
túl ko rán van még ezt el dön te ni
reg gel amúgy is min den
olyan iszo nyú bi zony ta lan
pél dá ul azt se tu dom
egy ál ta lán mi ben érez ném 
ho gyan ma gam

Elõt ted
le vet kõ zöm elõt ted
mint a ha lál ra ítélt
így kép ze lem 
az utol só vet kõ zést
az ágy meg te rít ve
az asz tal be vet ve
a könyv ge rin cek kör ben a pol co kon
mint az akasz tás né zõ kö zön sé ge
min den
ar ra a gyer me ki moz du lat ra vár
ahogy a tri kó mat a szék re do bom
ar ra hogy mit mon dok majd vé gül
az utol só szó jo gán

Fo gócs ka
fo gócs ka köz ben nem néz tem
a fiú sze mé be nem is
néz het tem vol na mert 
sza lad tam elõ le li heg ve fél tem
a kar di gá nom el sza kadt ahogy utá nam



50

ka pott el ka pott vagy csak meg érin tett
azok ban a ki is mer he tet len fér fi-nõ
vi szo nyok ban most kö szön nek rám vis  sza
az ud va ron ro han gá lás sal töl tött szü ne tek 
kö tött kar di gá nok és fiú sze mek kö zött 

Dra ma tur gia
pár na alá du gom hogy ki hûl jön a ke zem
azt gon dol nám ez a sze re lem
ahogy egy toll pi he a száj ban meg akad
pap lan ha bos reg ge le ken 
ugyan ab ban az idõ pont ban ugyan oda
te szem a fe jem
de ma nem ta po ga tod ki 
a kis üre ge ket he ge ket fenn sí ko kat
a ri tu á lé el ma rad 
és ké sõbb egy új je le net ben kö nyör gök
hogy vedd vis  sza vedd vis  sza
ne csak a moz du la tot a szót is
egyik a má sik nél kül ne lé tez zen


