SIMÁI

MIHÁLY

Mert ki lehet?
a tenger arca előtt
öltözöm
az ég homloka előtt
öltözöm
tükör arcodba arcom
tükrözöm
tükör arcodból arcom
visszanéz
— mintha nem volnék
belédöltözöm
enyéim elvesztek hát
elveszem
ujjaidat s kesztyűként
fölveszem
forró kezed kezemként
fölveszem
integetek a kezeddel
nekem
— öltözz

csak öltözz

szerelem

—

útban elkoptak bolygó
lábaim
recsegnek törnek fájó lábaim
átszúrják bőröm szörnyű
csontjaim
eléd vánszorgok lábam
csonkjain
fénylik a tenger
szörnyűségesen
dördül az ég míg lábad
elveszem
szép lábadat lábamként
fölveszem
— táncolok benne — benned és veled
— mintha száz ördög táncoltatna
meg
jó vér serkenjen pórusaidon
°
annak ki így szeret nincs
irgalom
annak ki így táncol nincs
kegyelem
letérdelhet
a Térben mégsincs
kegyelem
véröntözött
csizmánk a
szerelem
öltözz csak öltözz
és légy
mezítelen
így
most megtörtént
láttál
láttalak
szemed örvénye végleg
elragad
szemhéjad
beföd s megmosdat
a könny
forgok tisztán a
szivárványkörön
rámnézel velem
azt kérded ki ez
rámpillantok
s én is ezt
kérdezem
mert
mert
mert

ki lehet
ki lehet
ki lehet

e láb nélküli láb
e kéz nélküli
kéz
e szem nélküli
szem

csak a változó csak az áldozó
csak az önmagát
magára-hagyó
csak az atomig-rezgő
rejtelem
csak a
fényem-fényednek-fénye
fényesség
csak a
beteljesülésbe
költöző
szerelem

Fehérfehéí
hóvirág-vers
a papíron
mintha tél lenne mintha hó
érte nyúlok de nem birom
kitépni a fehér alól

mintha tél lenne mintha hó
vers-hóvirág
röpös
szirom
szirom-vers
annyira fehér hogy
csak szótalan szóval
mondhatom

annyira fehér már zene
s annyira zene hogy a fül
süket már
rezgéseire
— te hallod csak te egyedül

PINTÉR

LAJOS

Herder úr epeíz pohara
Mi ez a kéz a torkomon?
Torkot szorító
vaskezek.
Mellemre szívható világ:
gondolom, egyszer
kinnrekedsz.

«>

Ti kerekedő kék egek,
kék sapkák a diák-föld
fején,
ti selyemszálú
kék ködök:
kendők a füvek vállain —
ti kerekedő kék egek,
ti elguruló
diák-sapkák,
ti selyemszálú
kék
ködök:,
kasza alá dőltök le majd.
23

