Petõ László vagyok, 28 éves, pécsi születésû.1993 óta Pestenélek.
2002-benvégeztema KülkereskedelmiFõiskolánNemzetköziKommunikáció
szakon (ez a második diplomám), s jelenleg újságírássalfoglalkozom.
Verseimet1993nyaraóta"faragom".Nem vagyokhíve a szabályosverseknek,
mert véleményemszerintegyversnek,egymûvésznek,egyköltõnekszárnyalnia kell. Ez az oka talán annak,hogy egy versenbelül több ritmusváltástis el
tudok képzelni. Verseimet hangulatversekneknevezném,mert annak sokr
sZÍnûségébõl
íródnak.A költészetenkívül érdekela film világa, a divat, az irodalom, a teológia, vagy a filozófia, ugyanakkornem kívánok ÜTeszsebû
entellektüel lenni, ezért üzleti körökben is forgolódom. Szeretem az
embereket,a társaságot,érzékenyés igényesvagyoka környezetemre.

Kéz a kézben

Egyelõre

Nyakába ugrott, megcsókolta
Majd kéz a kézben eleveztek
A kietlen éjszakában
A hidegben

Örömök zajában, mámorában
A vágy szûz palotáiban
A fehérség özönében
Az özönlõ fehérben
Fátyolos vizek reggelében
Lélektelen konyhakések

Fagyban

Sárban
A gyöngyözõ hóban
A rájuk nem ható
Hanyatló világban

Rendszerében
Gubbaszt az erõ;
Sötét van Kedves,
hullámtalan

Csak vélem
ázom
csont-hideg éjben ázom
vágja-öli álmaim
révedek részegen, mozdulatlan,
vagyok még
-vagyok
ázom
csont-hideg éj hatol
kopognak, gondolataim, lépteim;
azt hiszem, amit akarnak
csak vélem
hogy élek

fel sejlesza réseken

Ezértélsz
behegedsz
mint sebeksebe
lecsengsz,lecsendesedsz
mint hangulatokhangulata
kitaposnak
lebetonomak
keresztrenem feszítenek
mert nem vagy Isten
csakaz
csakannyi
csak attól más
csakaz a valami
amit észrevettem
azt
annyit
valamit
Napomat,Holdamat,életem
ezértszületsz
ezérthalsz
és ezértélsz
gömyedve-Iobogón
az élet sínein
felém

Nincs különbség
Nincs különbség
Megértemaz óceán

Remegését
A falvak szuszogását
Szerettema meséket
A megvadulthideget
Csontiga tényeket
De nincs különbség
Emberés ember

között

Kordonok mögött
Sorsod,könnyeid,közelséged

Eladó
Minden eladó
Történetnélkül, kérdésnélkül
Felmarkoljahúsodaz anyag
Zongorás,illatos tenyerek
Felnövünk
Mind felnövünk,
Kordonokmögöttjó szavak
Egyengetikszívünkforradalmait

Tavaszivér
Börtönbe zár a hallgatás,
A kevély, -olykor arany -,
Egyetlen hallgatás,
Vakondok útjait járjuk
A kõlapos idõben.

Ázik az erdõ,
Ázik a mezõ,
Botor ebekfuttatója;
Hétvégibarangolásra
Buzdít a tavaszivér.
Ázik barbárhallgatásom'
Emlékek
Csupaszfeledése,
Földöncsúszása.

Elektronika
Azt hitted
Olyan a világ, mint
Tegnap,
Tegnapelõtt?
Kés villan,
Földre huppanegy test
És visszahõköl,elbotorkál
A jóllakott.
Elnémultak milliói
Hallgatják avaskerítést,
Elnémultak milliói
Verik a dobokat;
-nemszabad?
A fûre lépni tilos? -

Rövidrezártáka lényeget

Fiatal lányok illata
Részegenfeküdtünkés bátrakvoltunk,
Mert mienk volt mit a szembelát:
A Nap, a hús, fiatal comboslányok
Illata, a méz,a máz, a pénz,
Az ádázharcokaz anyagellen
De több volt ez mint hajnali bók
A Napok istenétõl,kávéházak
Elõkelõ szürcsölése,több
Mint csuklyásokmenetea csillagok
Lépcsõin,több volt, másvolt, mint egy
Megszokottrandevúvirággal, forró
Ölelésszámítószavakkal;
Részegekvoltunk és bátranfeküdtünk
Fiatal lányok illatában

Várni
mit adsz édes magadból
mit adsz édes magányodból
meghurcolt koronádból

mit adszédesmagadból
édesmagányodból
felnõtt szívemnek?
szélesmosolyodköré
gyûlik az éj

Kézcsók
Néztem milyen szép kezed
Egyszerû, nõi kéz
Van benne hullám, friss hó
Lágy lejtése dombnak,

Fûcsomó
Van benne vihar,
Forradalom
Benne van a csendes
Otthon (ha akarom)
Simogatás
Homlokhûsítõ bársony
Zuhatag, ha aludni

Vágyom
Hajad illata
Arcom pírja
Vágy, mely utána
Nyúlna-nyílna
Néztem milyen szép kezed
Táncoltak gondolataim Veled

Ezüst
belehullok
közeli tornyaidba
apró örömeidbe, sátánperceidbe
fekete hajadba-gondjaidba, nyaradba
ajkaid táncába lépek
belerohanok múló s örökös kérdéseidbe
nyugodt csókjaidba
belehullok hontalan

megérintem
némaságod futó lángjait
kik hullámokat vernek
testemen, mint szél
feszülõ vitorlán
belehullok
csukott szemed titkaiba
ölelésedbe simulok
halkan
ahogy magadhoz szorítasz
mintha éledne,
volna valami
ezüst a hajnalban
valami válasz létemben
mintha kellenék
mintha kellene, ami vagyok

csendedben
csendedben felvert párnák
gõzölgõgomolygó kémény
csendedben
felhõk mögötta nap
csendedbenháborúlapul
nem vagyunkmás
fény
föld
vízözön
összetettkézbenima
elszorítottremény
a föld szaga
vagyunkmás?
vagyunk?
arcodonvonuló fények
orrodonpattanóbuborék
csendedben
lobogó háború

Voltunk feketék
voltunk feketék, színtelenek
de jött az õsz
s telehordta szemünk szerelemmel

összeégünk
levelekszínezika tûzet
évszakoka körforgást,
keresztetrajzol az idõ

Szeder-ajkú
Szeder-ajkú Te
Átnö bennem a világ
Átviharzik ereimen
Átvérzik börömön a vágy

Remegésembe
Belemozdulsz, beledölsz
BelehulIámzollobogón
Mégis elhalkulok
Szemedbenelhalkulok
S te nem tudod

Már akkor
Keményigék, sárosszavak
Ledér dalok
Ha káosztkérsz
Káosztkapsz
Bamuló zöldet
Õszreõszt,melledre
Keresztet
Amikor még méz
Csöpögötta szádba
Puhatenyereken
Lépkedtél
Amikor palástot
Tudtál fejed felett
Már akkor
Már akkor
Felhõket ragasztottak az égre

várom, hogy
avarodfakuló
vérontásod halkul

jobban vagy te most
Õszjobban vagyte
mostbúsjobban vagy
te mostjelen mint
kérném
vastagabbleveleid
erezetebenned
erõsebba halál utáni
vágy

erõs vagy
és kívánoda csendet
dal vagy és bennedöröm
az óda víg vagy huncut
és végzetes
hajadbanaranymasnik
játszol míg
játszhatszjátszol a
végtelenneljátszol
végtelenfúrtjeiddel
engemmég nem
kérdezté 1

engemmég nem
láttál

még nem akartál
várom, hogy lehajolj
várom arany
szalagaid

Majdnem
Vérzem
mióta itt vagyok
isszaföl a Föld
vérzems nemkétlem:
te nem hagyszmeghalni
vérzem
lélegzem
dobálommagam
mint tégeda világ
amíg számított
szagoltam
illatát
amíg számított
éreztema sár
szagát
szemembõlkiszürcsölték
amit érdemesvolt
bennelátni
szemembõl
majdnemkicsúsztakaz álmok

a lovakat lelövik
azt hitted
serdüla világ,

Messzenézõ?
érettgyümölcsleve arcomon
dús hajada Nap-itta csendben
csak harcolnine kéne
csakharcolnikéne
a végtelenmedrében
az embertojásdad,
szalmaszállal,
szélsodortacsákóvalkalandor,
az édentmerengi:
lovak lobogása
szilaj futása
nõi aktok, tájkép,tavasz;
legalábbgyûlölj az még emberi

te így
Te ritkán mondasznemet
Szádbólritkán szól félelem
te vagy gyûlöIszvagy szeretsza kínig
nekeda fehér oltár-fehér
veled az élet sistergõmárvány
nálada dal égig-érõpánsíp
ritmusodpulzáló véred
Te túlcsorduisz
ha fáj az ünnep
összegyûrödaz éveket,
amelyeknem sikerültek
mindig van egyjó szó ajkadon
amikor roppana hajnal odakünn
amikor szisszena fájdaloma szívben

egy pillanat
egy pillanat egy perc
amint megtántorodik a térd
rádszûkül szemem világa
s át meg átfúrja bordáinkat
a pillanat mikor olyan közel vagy
hogy ajkaid között érzem
a levegõ tétova ügyetlen
mozgását-beszédét
ahogy már csókot lehelsz
amikor már nem érdekel a világ
egy pillanat rám
kemény koporsót szögeztek
szikkadt kezekkel
kemény fekete koporsót
éreztem ahogy húsomba
mélyül a leendõ rozsda
vicsorítva bõgtem és
elkenõdtek az emlékek
de kész vagyok
elvadulni-megsze lídülni
de kész vagyok
kész vagyok érezni
közelségét közelséged
ha még nem bimbózott el
kalandjaink sora
ne nézz hátra
ne nézz túl festett
színes idomok után
mezítelen mint a sors
mezítelen és forrón
ahogy kell állok itt
elõtted

