
Böröndi Lajos

A teljesség megkísértése

(Himnusz aa ssporthoz)

A korláttalan képzelet
Átemeli a léc felett. S csak
nézem ahogyan elszakad

a kifeszített pillanat.

A tökéletes a cél lehet,
hogy aztán el sem érheted,

de folyton megkíséreled, 
e kísértés tökéletes.

Futsz? Vagy csak a bõrt rúgod?
Súlyt emelsz, vagy fölemeled
a kezedet, hogy mattot adj,

ha elérkezett a pillanat?

Az egész olyan emberi,
fönséges, mert a lényeget

lecsupaszítja mielõtt
fölmutatva ragadja meg.

„Csak nézem Olga Korbutot“*
a testet, ahogyan megfeszül,

az összesûrített mozdulat
ahogy teljessé kerekül.

És mindenféle himnuszok,
Ahogy a könny is lepereg.
Mert isteni, mert emberi,
Mert annyira tökéletes!

* Nagy Gáspár
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Apollón szobor a Pergamon Múzeum elõtt

feneke almáin lecsusszan a fény
oly szabályosan szépek

arcában a szem olyan mintha
nem teltek volna el ezer évek

bordái épek mellbimbóiról mintha
most hullt volna le mohó száj

úgy ragyognak
ahol combjai összeérnek még mindig

lángot lobbantanak a pillanatnak

hûvös heréi kék szilvaszemek vesszõje
félig telt sûrû rubinszerû vérrel

bokája kecses úgy áll ott mint aki
várja hódolóját hogy majd eléje térdel

(Berlin, 2005. október 31.)

még látta lemenõ napként

azon a reggelen is mint máskor
cicamosdás a rozsdálló õszi fényben

tejeskávé a béke illatával
azon a reggelen is mint máskor

a helyszín késõbb azonosítható?
Varsó 1944-ben, vagy Bácska?

Mosonmagyaróvár 1956-ban? a 
Szózat éneklése közben?

Mosolygott még amikor kislány mellén
lecsorgott a vér amikor elfordult

még látta lemenõ napként
a vörös csillagot
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Szöul

az utca lüktet a forgalom
a szájig ér nincs irgalom

magába szív akár az örvény
s partra dob a túloldalon

csak bámulsz az elsõ napon
része leszel bár nem akarod

szaglásodat leterítik
erõs sõt durva illatok

aztán hagyod a másodikon
hogy beszívjon ízeivel

kedveskedjen majd átölel
és te nem ellenkezel

a nappal csak várakozás
készülõdés az éjszakára

Szöul mint egy alvó párduc
ilyenkor fehér és citromsárga

ahogyan elfogadott látszólag
úgy ereszt el olyan lazán

és nem szabadulhatsz többé
élhetsz bárhol ezután
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