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MÓRA ZOLTÁN

Játék
vállamat félve-kacéran
illető ujjak szirmán
kehelybe kacajt szító
kék szerencsetalizmán
bordák között bomlott taktust
cirogató langyos kéz
szerelmesem karcsú nyakán
félve ül meg az egész
megugrik a játék s folyók
árjában hegyek csontos
állán bámuló felhőkbe
botlik a kis bolondos
utánalépünk oly gyorsan
s könnyedén mint a tavak
durva hátán hancúrozó
hínárnyelvű rőt halak

Kasszandra
messzeség ízével jött hószavú lány
két könny riszálja egymást jégszívta nyakán
medencéjén játszó déli szél porontya
lenge kötényét újra meg újra kibontja
csend tomporán rúgtató parázsszirmok
jaj nem kellett volna úgy elvakulnod
halovány lánya vakító mezőknek
marék kékség marad majd belőled
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azt mondod ismersz és mégsem imádod
az ablakodra szálló nagyszemű holdvilágot
te szűzszemű asszony kit emészt a bánat
ha sötét vagy is hagyd hogy szívedbe lássak
s hogy körbefonjalak az ásító ég alatt
segíts hogy mint egy titkot magamba zárjalak

Intés
ha az ég a szerelmesek szemének
levetkőzik szemérmét ne nézd meg
s ne bámulj rá a meztelen csodára
mert szemed a kétely penészvirága
csak tudd hogy meztelen és minden este
álszemérmed fojtó indáit nyesd le

Elvira Madigan
miért kellett aratáskor
minden pénzem ráköltenem ?
lám Will O'Neil kapujába
ült ki Elvira Madigan
pedig tavaly a zabföldön...
fehér kendőjének felén
osztoztunk mi akkor s ottan,
Elvira Madigan, meg én.
lám, most mivel más lányt vennék,
csókra való pénzem sincsen.
Willie O'Neil kapujából
nevet Elvira Madigan.
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Impotencia
lázízű magvakat nyelek,
lázam nincsen, mégis reszketek.
nem tudom, hogy a világnak
melyik bűnéért vagyok beteg.
mákot etettek meg veled,
lenyelheted vagy kiköpheted.
mégis, hogyha le nem nyeled
asztalom mellett nem lesz helyed.
sűrű erdő mélye nyeljen,
körbe-körbe járj véghetetlen,
illatod átkozott legyen,
feszíttess keresztre a hegyen,
torkod mélyen elmetszessen,
piros véred elfolyattasson,
soha kenyérre ne teljen,
pőrére vetkőzzél a havon.
virágom, értsd meg, nem lehet,
kínozol csókoddal szerfelett.
nem tudom, hogy a világnak
melyik bűnéért vagyok beteg.

