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MOGYORÓSI LÁSZLÓ

Faj hõ
Ahogy a ta vasz-lá nyok mel le ki bug  gyan,
nyí lik a bim bó, fes lik a rügy, 
ez ma ga az élet, de fog ha tat lan, 
a mell bim bó nak il la ta van csak ,
mint a ró zsá nak és a ba rack nak, 
uj ja im kö zül ki sik la nak,
csak té len der med nek ta pint ha tó vá,
mint sely mes, fu tó pa tak,
mint a kis Ger da Kayt,
Kay a Hókirálynõt,
va cog va öle lem a nõ ket,
el il lant ölük bõl a me leg ség,
ki hûlt csil la gok, hi deg ke men cék,
csak súr ló dá sok, nem súr ló dó tes tek 
di na mó ja, dél kö re it ró va,
men  nyi a hõveszteség, mi kor
egyik lét bõl a má sik ba men nek,
men  nyi a faj hõ je egy te tem nek.

A ku darc
„Biz to san bu zi.
Vagy im po tens.
Nõ vel még so ha sem lát tam.” – 
Mon do gat ják majd ka já nul
rossz má jú szom szé dok
té li es té ken,
mi kor már ki fogy tak a té má ból,
és rá te re lõ dik a szó
a ko ro so dó agg le gény re.

Odú ink her me ti ku san zár nak,
hon nan is tud hat ná nak
az ezerkilométerekrõl,
ami ket meg tet tem, csu pán
hogy be szél ges sek ve le
ko moly kap cso lat re mé nyé ben;
hon nan is tud hat nák,
ho gyan hal moz tam el ked ves sé gek kel
szó ban, írás ban, tet tek kel,
ho gyan foj tot tam ma gam ba
fél té keny sé gem õr jön gé sét,
hogy el ne ve szít sem,
mi lyen gör csös szen ve dél  lyel
ra gasz kod tam hoz zá
jó val túl az és  sze rû ség ha tá ra in,
mi kor egy re re mény te le nebb nek tûnt már
egy újabb ta lál ko zás is.

El száll tak, mint só haj,
bó kok és tet tek,
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hi á ba volt min den erõ fe szí tés,
hogy el mond has sam:
hoz zám tar to zik, hoz zá tar to zom.

Bo tor ság len ne sze mé re vet ni a nõ nek,
hogy nem en gem vá lasz tott,
a ké tes eg zisz ten ci á jú,
szá raz hu mo rú,
pety hüdt tes tû fér fit;
a szem re há nyást még el fojt hat ja 
ben nem a be lá tás,
de a ke se rû sé get már alig ha,
a szí vem be egy kis rést ütött,
ami egy re tá gul,
mint a menny bol ton a sza ka dás
a bu kott an gyal zu ha nás elõt ti,
utol só moz du la tá tól,
a folt nyi sö tét ség éj sza ká vá tá gul,
és az üres ség,
mint a fél de cik zsib ba dá sa,
szét árad tag ja im ban.


