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Szõcs Géza

 

Aki te leszel

 

Az õ vagyonát gyûjtöd,

az õ emlékeit.

Te építed a házát,

te nevelgeted vásott gyermekeit.

Õ az, aki te leszel.

Te vagy õ, akivé te leszel majd.

Képzet õ számodra, nem más, mint feltevés.

Te puszta emlék vagy neki, „ilyen voltam”,

„nahát, ez voltam én”,

nohát, ez vagy te most.

                            De álmélkodsz majd,

„mennyire karcsú voltam itt e képen”,

de szép is volt akkor az az este:

akkor, mikor

nekem adta

azt az estét

és a lelkét

és a testét...

Ez veled történt? kivel is? vele történt?

Te bármit megtehetsz vele,

megvágod arcát, hordozza majd a sebhelyet,

hatalmadban van mindenestõl, még meg is ölheted.

És õ csak egyvalamit tehet veled

egy dolgot tehet ellened

azt, hogy elfelejt, ki voltál.

Hogy ki volt õ, elfelejthet téged.

Elfelejt téged mindenestõl.

Hogy ki is voltál. Elfeled.
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Ballada a megszökött kedvesrõl

 

Kezdõdik L-lel,
végzõdik á-val
Megszöktél tõlem
Lövalloával.
 
*
Szoknyám és kendõm
hímzem li-
              l á v a l .
Megtömve párnám
puhán mo-
              h á v a l .
Várt rám az este
éjszín lo-
              v á v a l ,
elszöktem tõled
Levallois-
              v a l
most pedig eltûnt
valahová.
Merre jársz, élsz még,
Lövalloá?!
Elhagyott, mi lesz szegény fejemmel,
vajon még megjõ, mikorra jõ el?!
Talán majd egyszer,
                       R i c h e l i e u v e l .
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Arról, hogy az én szerelmem nem olyan, mint

a – vagyis, milyen nem

  I.

Az én szerelmem nem olyan, mint a kõ,

A kõ kopik, õ nem kopik.

A kõ kerek és elgurul

szerelmem is kerek, de nem gurul

s száz nyelven beszél, angolul

s tigrisül is és kengurul,

szárnya van, mint a hattyúnak

és ívelt mint a hattyúnyak

 

II.

és otthonos

és itthonos

elektromos

és citromos

de mézes is

és mámoros

márványos is

és bársonyos

 

  III.

és ha a föld alá tûnik,

ismét felszínre bukkan õ

kesztyû is õ

és keszkenõ

s ha kivágják,

õ újranõ

és olyan õ

mint egy hajdani

rózsatõ

s mint a felhõk ha kél a Nap,

mint a felhõk s az alkonyat,

mint a szélsebes fellegek

mint a hó,  éppen olyan õ

szerelmem olyan, mint a füst,

nem olyan, mint a drágakõ.
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Két kártyalap

                                           
 

A pikk dáma

 

 

„Encián és levendula.

Egyik ismert nevem Szindbád,

s van egy civil nevem: Gyula.”

Így udvarolt. Faggatott:

kézcsókot-é adhatok?

Ezt kérdezte tõlem tegnap.

Így feleltem néki máma:

Nem vagyok én fényes dáma

csak egy vidám

                     cigány-

                            leány.

Meg is csókolt

                      meg õ

                             meg ám.

 

 

A kõr király

Levendula és encián.

Spanyol vagy arab lehetett.

(Nem örmény ez? vagy nem cigány?)

Kézcsókra hajoltam felé.

De hogy találta meg a szám?

Kézcsókra hajoltam feléje

hogy fölsegítsem õt a szánra

de hogy talált õ rá a számra?

Kézcsókra hajoltam feléje

s akkor megnyílt a mennybolt mélye.


