dühöngő Föld miként
a nyálunk, sorsunk

tekeri föl
csiganyomát.

Fölajzva férfimód, a gyönyör
jogarával megzendíti
a Holdat,
hogy az asszonyokban
az érett
szőlőszem megreped.
Kezében
kékfenekű űr a kancsó, bora
átgörgeti szívünkön a Napot.
Tenyerében
aranyalmát
rejteget,
az ősz fókuszát, lobogót gyújt
véle
a gyertyák
tornyain;
őrtüzeink
fohászkodnak
a sírok
hegyvonulatán,
hajnalt sütnek a menny
bádogtepsijében.
Szemünk

vermeiben

kitelel

a

zokogás.

Fején darázskorona
parázslik,
a szőlőindákon
még hintázik a
gyermek.
A varjak torkában szól a kereplő.
A téllel kimeszelt
arcú
merénylők
már gyülekeznek
...

GARAI

GÁBOR

P. O. Naso töprengő levele Claudiához
Claudia, lásd, haragudnék,
ha nem
értenélek,
mért csukod össze a szád, mért olvasod
fejemre
sosemvolt vétkeimet
— a valókat is, persze —,
hiszen hibátlan nem vagyok én, s már az is önzés;
önzés, de szégyentelen,
hogy versekbe
bocsátom
fullánkjait gyönyörű,
lebegő
tüzeidnek,
átvirrasztva
Tomi kinyíló éjeit ébren. —
Kiszolgáltatottak
vagyunk mi: élnek a múltak
zsigereinkben;
s kiveti kockáit a férfi,
mást nem tehetvén, de a nő
kiszolgáltatottabb,
hallgat és hordja a sorsát, csak néhanap tör ki
(már ha okos, mert az ostoba gennyedni
hagyja
be se hegedt sebeit), hogy még
visszataláljon
ép-egész
önmagához.
Ő, te is, hiszem, ilyen
vagy;

áldjon meg érette Phoebus, a Napfia
fényes;
s látod, mióta megőrző sugarad vigyáz
rám,
kiégett belőlem minden kőlyökkori
bűnöm
s minden megalkuvása
is nyers férfikoromnak.
Halkabbra

—

fogom:

te lettél a legfőbb s megőrző
társam, és nemcsak az oldoztató
ölelésben;
akkor is, ha diót verek a domb-parti
fákról
(s árnyad se látom), és akkor is, mikor a Pontus
helytartó-hivatalában
körmölök
napestig.
Ismerlek,
Claudia, olyan tisztán állsz
előttem,
mint tükörképem
a jódos, szél-se-járta
tóban,
Te majd csak akkor ismersz meg, ha
elnehezülve
törékeny,
kifeszült
tested — terhétől időnknek
—
gyöngéden
remegő ujjaim alatt pihen
meg,
és nefelejcs-szemeden
és harmatos
öledben
vándorol ártatlanul
csavarogva
a csókom. —
Buda, 1977.

Mikor majd te szenvedsz
(Az Ovidius-levelekből)
Mikor majd Te szenvedsz,
mindent fölvállalok
én is;
együtt vajúdjuk
világra kettős
gyönyörünknek
örökösét; ha majd fogók közt feszül a tested,
vallató tüze fölött az égnek,
pokolnak;
engem a mi-lehet-veled?
hálója kerít be,
s húzom az ítélet evezőjét
ama
gályán,
amelyről
ocsúdó hajnal-szemed
szabadít
csak,
ha kettéosztja
Benned a létet a
Teremtés,
Claudia, drága; és vértől harmatos
öledben
béke lesz újra — se kín, se gyönyör:
bizonyosság;
nagy nyarunk fölkelő reggele már sose vész el,
magva a vak közöny árnyai között tovább
él,
amíg embert hord a hátán e „keserű
csillag".
Visegrád, 1977.
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