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Borzongató



Danse macabre
Le mort et la solitude

Az éj fogaskerekei megindulnak.

Mindenki csak táncol,

egy kései, hatalmas bálon.

Nekidőlök a falnak -

onnan tekintgetek.

 

A tomboló tél pengéje

erőlködik kint éppen.

Csatázik a poros, gomolygó felleg -

küzd a tavasz ellen.

 

Zajlik a bál javában,

senkit nem tart vissza

a repesztő hideg

a jég és a fagy havában.

A legtöbb arc vörösborpikkelyes.

Egy fiatal fiú kérdez -

„Hölgyem, kit keres?”

Én már tudom, kit keresek.

 

Itt könnyen el lehet veszni

a csillogó gyémántok

fényes, rideg tükrében.

 

Egy férfi lép oda hozzám.



Szeme zafír,

haja, akár a sötét ében.

 

Senki sem alszik, mindenki

itt van, izgatottan,

kimelegedve, ébren.

 

A férfi arccsontja merészen

kibukik, ismerősnek tűnik,

mintha messziről egyszer

már láttam volna,

borzongató, igéző a tekintete,

teljesen elborít,

akár az áramló Volga.

 

Táncolni kér, kezet csókol.

Erekkel behálózott,

sápadtfehér a keze,

az ópium csábító illata

szállingózik ki hajából.

Bőre porcelán, hófehér,

mintha soha nem ivott volna

az élet tavából.

 

Szüntelen táncolunk.

A férfi sápadtas alakja

mögött átsüt

a bálterem egy villódzó falatja,



minden vörös- és

narancstengerben úszik.

 

Fullasztó a meleg.

Lágy érintések hűtenek.

Kallódó testem a nyár,

amit erősen fűtenek,

ő a tél kicsiny lehelete.

 

A táncolók már fáradnak.

Nem is sejtik,

mi az este vége.

Fogalmuk sincs, miért

lehetnek most itt.

Én már tudom, én már érzem.

 

„Tudja, ki vagyok?” -

kérdem. Bólint.

„Tudja, ki vagyok?” -

kérdi. Bólintok.

 

Lassan halkul minden,

sötétség borul a teremre.

Közeleg az utolsó jelenet.

Megkérem, hogy

ne engedje el a kezemet.

 

Lássák csak!



Nekik már úgysem számít.

Mire rájönnek,

már rég késő -

úgy halad át rajtuk a pusztulás,

akár egy kemény,

sűrű fogú fésű.

 

Lássák csak!

Izzon alakunk a vaksötétben,

lássák hát, hogyan áll

a széthulló terem közepén

a zafírszemű halál

és a magány kéz a kézben.

 

17/03/29



Magány-parafrázis
Egy sor ember állt ott,

ahol a tenger mossa a partot.

Aztán meg egy villám:

ő is beállt a sorba.

Ne essen a büszkeségén csorba.

 

A viharfelhő eltűnt,

az ég fényes kéksége feltűnt.

A villám ott maradt:

magányba dőlve.

Eltűntek, kik az előbb vették körbe.

 

16/02/28



A játék vége
Készülés a pusztulásra,

üdvözlőcsók a halálnak,

csak neked szóljanak,

ha egyszer megtalálnak.

 

Ívelt füleidbe súgják,

mogyoró szemeidbe néznek,

előtted fekszenek

majd arcomról a képek.

 

„Felismeri a hölgyet?” -

kérdezik majd tőled,

te csak állsz ott némán,

merengve nézed a földet.

 

Te sem tudod, ugye?

Hogy ismertél-e igazán,

hogy kit is öleltél át

azon az éjszakán.

 

Szemeimbe néztél

és a lelkembe láttál,

végig azt hitted, hogy

életedben csak rám vártál.

 

Most nem jönnek a szavak,



semmi nem jön a szádra,

a rémület akasztott

sápadtságot orcádra.

 

Elmédben a képek

villognak, át-átfutnak,

de nem látod már végét

a végtelen alagútnak.

 

Én mosolygok rád fentről -

„mi lelt téged, drága?”

Negédesen megkérdem -

„nem jön hát szó a szádra?”

 

A játék itt véget ért.

Én nyertem! Utat a pokolba,

gyorsan történt mindez,

de szörnyen meggondolva.

 

Te nyertél! Magadnak friss

szabadságot, még pár évet -

te elvesztettél engem,

s én elvesztettelek téged.

 

16/11/10



Hullámok
Édes tenger habjaiban

elfogyok a karjaidban,


