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Mundo de sombras – akril / vászon / 2015 / 90x110 cm

Fekete manna – akril / vászon / 2020 / 50x50 cm
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Közel
Ha szépen kérnélek, 
maradnál, tudom.
Ágyamhoz ülnél,
fognád kezem.
Nem árulnád el, hogy lemondtak rólam,
s míg ölelsz vacogva éjszakákon át,
elkergethetném tőled az árnyakat, 
hívnak, ígérik, meggyógyítanak. 
Ajkadról sötét, keserű vér csorog,
Édesanyám. 
  *
Most ereszkednek a vég nélkül éjbe,
verik a tetőt az elvetélt álmok,
porfelhők mögé bújtak a fények,
hátrál zihálva, elfogy a világ.
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Hozzád indultam, nem lelem helyem,
ülök ágyadon a hátsó szobában, 
annyira hideg, idegen minden itt,
imádkoznék, de nem tudom kihez.

Ki tölthetné be a betölthetetlent,
ha látnál, most nagyon haragudnál,
mit keresek az utcákon éjjel,
karácsonyeste van.

Magunk mögött hagytuk a fákat,
térdig gázoltunk a ropogó hóban,
az ing alatt kötél, élezett tőrök,
az erdő széléről visszanéztünk.
Emberek vagytok, gyilkolnotok kell,
egy madár röpte hozta a hírt.

Elfordította arcát tőlünk az út,
megőrült ez a gép, az árok felé visz, 
tudod s tudom jól, meg fogunk halni,
s hogy nem bocsájtottunk meg soha egymásnak.
Baleset csupán, pont ezért jobban fáj,
megőrült ez a gép, az árok felé tart.

Álmatlan varjak tánca a fákon.
Nagy pelyhekben havaz, tisztul a bor.
Átkopognak a falon a holtak.
Imádkozzatok.
Ne tévesszétek szem elől az utat.
A halál a belekből érkezik.

Meghúzom itt magam, elfelejtenek,
s ki elfelejt, az már meg is bocsátott.
Nem így akartam, itt van a fénykép,
megcsókolom, szerettem nagyon.

Nyolcvankilencben állunk a gyár előtt.
Ez meg egy másik, itt érettségiztem.
Sört iszunk, azok az estis barátok,
az egyéves lányom járni tanul.

Az asztalnál jobbra ő volt a sógorom,
szilveszter éjjel vele rúgtunk be,
újév reggelre megbolondultam,
ma sem értem, mi történhetett.

Hét évet voltam bezárva,
meg akartam többször is halni,
sósavat ittam, és kétszer levágtak,
a jobb kezem béna, a balt lekötözték.

Muszka Sándor Album című versére

Elhalkulnak az esti lapozgatások,
emlékek önkéntelenül
mozogni kezdenek a fénykép
megsárgult árnyékában.

Nyolcvankilencet ír a hátoldalán,
vér csorog a gyűrődéseiből,
börtön szagától bűzlik, 
magába szívta a sósavat.

Isten meghalni nem engedte,
nem akar több fotót, 
meghúzza itt magát, elfelejtették,
s ki elfelejt, az már meg is bocsátott.

valék siralom tudatlan
ebül éltem úgy ugattam
hogy itt hagytál tönkreverve
másról szólt a kettőnk terve

végemérhetetlen élet
nyomorít mint végítélet
érlel évszázadok óta
borzas középkori óda

pattanásig feszült álom
nem idill volt inkább járom
szabadságra csukló törvény
örve kínoz mint a köszvény

járnék talpig becsületben
meztelen ahogy születtem
de leplemmé lett a fényed
nesszosz-inged jaj megéget

hullafoltok így teremnek
nimbuszán az isteneknek
tűzkeresztség mózes bokra
feslik fel a horizontra

zöld remények termőföldjén
szurkot könnyezik a tömjén
füstölheted szentté magad
a boldogság beleragad

virágvasárnapra kivirágzott
mindenkiben a szeretet
elhallgattatjuk egy darabig az
élesedő fegyvereket

babilon is lehet jeruzsálem
isten amúgy sem ott lakik
s eluralkodik a félelem ha
testét ellopják valakik

foglyul ejt mint a borostyán
csak én hullok át a rostán
hogy te tündökölhess megint
szertartásosságod szerint

meg hiába szégyenültem
csalni hozzád menekültem
s ha züllöttem szerelembe
téged sirattalak benne

nálad már nem ér a reggel
telve torkig sérelemmel
sikátoros vaksötétben
suhan az árnyékod éppen

köd előtted könny utánad
nem marad más csak utálat
s az a megveszekedettség
ami tőlem elrekeszt rég

bárkit illetsz belerokkan
szomjúhodhat a pokolban
pörkölődhet bőre ronggyá
legalább egy áment mondj rá

vagy a sodrás hordja messze
kapaszkodhat ha van mersze
szalmaszáltól szalmaszálig
míg a tenyere szétmállik

s ahogy elernyed a szándék
a levegő már ajándék
önmaga mélyébe süllyed
vesztében is elkerüljed

mutogathatják halotti leplét
lenyomatán a szeghelyet
oda miért zarándokolnánk
honnan minden út elvezet

kölcsönkenyérrel vesztegették meg
züllött lelkiismeretünk
és kifi zettek harminc ezüstöt
isten hírével mehetünk

reped a szentegyház kupolája
roppant robajjal beomol
üres a kereszt és üres a sír
csak jézust nem látom sehol




