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SZLUKOVÉNYI KA TA LIN

Sé ta
mi lyen las sú min den meg is me rés
s mi lyen se be sek a fel is me ré sek
Vá ros li get hul lám vas út gye rek-
si kon ga tás a ku tyám meg fon tol tan
fü lel va dás  szuk a pillanatot
ki él vez ve a hi ány és a vágy majd
a cél nál meg fe szü lõ fi gye lem
s az el ru gasz ko dás ban el ol dó dó
fe szült ség ös  szes bol dog fá zi sát
és ké sõbb már az ár nyék ban pi heg ve
el cso dál ko zom raj ta men  nyi re
más képp bol dog mind egyik és mi lyen
hos  szú az élet egy-egy pil la nat ra

Lydia Ho ra ti us hoz
Vir rasz tó te li hold alatt
fül ledt pap lan az éj, fek szik az ágya mon
tes ted, ben ne csi tult gyö nyör
mé lyén mind ide gen ké pek az ál ma id.

Szám még õr zi az íze det,
or rom zeg zu ga id bõrmeleg il la tát,
com bod sú lya a com bo mon,
zsib bad tan fü le lem mély szu szo gá so dat.

Vá gyunk rég nem a ré gi már,
fel lob ban, de alig telt be, ki huny so ká,
pók há ló so dik egy ko ri
mer szünk, s por te le pül rá: szo mo rú kö zöny.

Or vul reg ge le dik: ke let
jó zan fé nye a kés, vé re a vir ra dat.
Ál mat lan fi gye lem, mi ként
tûnsz el nyom ta la nul, mint ez az éj sza ka.

Har minc
El ér tem kor ta lan ko rom:
gond ta la nul gon dol ko dom.
Se fé le lem, se vágy nem ûz,
kö ze pes kony ha láng a tûz,
mit gon do san be ál lí tot tam.
A vágy, a félsz: tör té ne lem.
Hûlt mág lyák tör té net te len
per nyé je: sod ró dom a mostban.
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Hely zet dal
fog mo sás köz ben mez te len
 com bom ra hull egy haj szál
csiklándoz ép pen ott ahol
  a múlt kor si mo gat tál
a le fo lyón át el cso rog 
 a szen  nyes víz em lék te len
ha nem vagy ve lem ne le gyél
 hi á nyod ál tal sem je len


