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FEHÉR KORNÉL 

 
Szeretem a hajad! 

 
Szeretem a hajad! 

 Ahogy vonul utánad 

 hű szolgacsapat módján, 

vagy mint szerelmesek 

hada: 

lágyan bevonva, 

fekete glóriába fonva 

ártatlan, hétfői 

madonna-arcodat. 

 
Szeretem a hajad! 

A vékony, fürge 

selyemkatonákat, testőreidet. 

A csillogó, ébenillatú 

erőteret. 

Mágnest, mely vonz, 

keményen fogva tart, 

és édes nyugalmat ad. 

Mint anya, babusgat. 

 
Szeretem a hajad! 

Legszebb trófeámat: 

a fényes párduc-bundát, 

zuhogó éj-patakot, 

forrást, 

mely lemossa a gátlásokat, 

eszmét fakaszt és ágyékokat. 

Vajúdó vágyakat szül 

gizgazos álomképből. 
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Befejezetlenül 

 

A Nap forog, forog a Föld körül, 

és bús dallam kél gyáván, egyedül. 

Ér tágul, sűrű, forró vér buzog: 

alkoholtól bódult tamtamok. 

Fűszál hegyén harmatcsöpp kacsint, 

az ég riszál, megfordul, visszaint. 

A dombtető szélén mogorva kövek 

lustán vakarják bozontos mellüket. 

Zúgnak vérfolyók, s a tamtamok, 

felhők száján habos nyál csorog. 

 

A Föld forog, forog egy Nő körül, 

s robban az atom valahol itt, legbelül. 

Őrült radioaktív táncra kél, 

simogat, zenél, mosolyog a szél. 

Pajkos illatok egymáshoz bújnak, 

füstölnek kicsit, majd lángra gyúlnak. 

Örömódát szitálnak kis kottafejek, 

elindul az asztal, szeretkeznek a hegyek. 

Számkivetve forgok, forgok Magam körül, 

s néz egy lány, zöld tengerszem-párája mögül. 

 

 

Ha elhiszed 

 

Föld leszek, ha arra jársz, 

Csók leszek, ha csókra vársz, 

És eldobogom ritmusát, 

A szívednek. 

 

Ég leszek, ha arra szállsz, 

Betakarlak, nehogy fázz, 

Keress majd, és megtalálsz, 

Ha elhiszed. 
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Az első szerelem 
 

Cserfes volt, alig-szőke, kékszemű, 

Mikor a hintát lökte nevetett. 

Nem tudta még, milyen a K-betű, 

Esetleg ötéves, ha lehetett. 

 

Én ősszel már iskolába mentem, 

Cipeltem hát az apró cuccait. 

Kavicsot dobáltunk mind a ketten 

És hallgattuk az erdő hangjait. 

 

A Szinva partjáról szállt fel a dal, 

Mellette feküdt az aprócska rét. 

A híres, komor Molnár-sziklával, 

Meg ezernyi fával volt szemben épp. 

 

Tetején áll egy ősi, nagy kereszt. 

Vad legendája rútul átkarolt, 

Megragadott fojtón és nem ereszt; 

Mi rémített, a halál szele volt. 

 

Rúgtuk a labdát, játszottunk sokat, 

Miközben folyt a bor, a dáridó. 

A közelben fütyült egy kisvonat, 

És felhangzott a harmonikaszó. 

 

Kézen fogott bennünket az alkony 

Megcsókolt lágyan, összeboronált. 

Ölembe bújt hamisan a parton; 

Komolyra vettük – a papás-mamást. 

 

Kettőnk közül én voltam a szajha, 

A hamiskás, a csúful tettető. 

Vadul izzott málnaszörpös ajka, 

Éva volt ízig-vérig: valódi nő. 


