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Kozmikus csapágygolyok

Nem vettelek ószre a kerítésnéL
pedig átverekedtem magam a sűríí
és vadul ellewilló liliomok között.
Talán nen vadultam volna meg ennljíre,
de az elsí váqdsoh vérszlmíassá tettek
és heqqetlenné.

Élesre t'entem a [s\ntiaimat,
csúcsosra faraqtam a koponqámat,
hoqq hatdsosabban tudlak
harcolni a húsos viráqszirmoft között
és az erólködéstű gépalai patakah

csorlqtak véqiq a lahkozásomon.
Felsóhaitlttam, hoqa hll eOa iótét lélek,
aki meqszorítan,i egq-egq savaromat,
helqre igazítanó eqyih-mdsik csapszegemet,
de aztán elfogott a düh és elvakultan
csattoqtattam kasziimat
a mámoros víráqoh hözött.

Meqldttalak és elszéqyelltem maqam,
ii edelm ed megszéq y eníte tt,
meqvetésed kihapcsalta az áramforrásomat,
elp attant1tta a rugómat,
b eleestem eq q p ocsoly áb a
és weqrozsdtisodtam_

Pl,t mandhatná valafti, hoqq miért nem teszik
a nqahhendóftet kimosva, kivasalva
a tiszta dobozohba AJt állíthatná valaki,
hoqu látta a vasárnapi p\rtást zsebreduqott kézzel,
kiq o mb olt i rhab undáb an
P,zt kérdezhetné valaki.
hogq miért méregetik a levegőt,

a hőmérsékletet, mikor az üvegbeváltónál
úqqis újra meg úira sorba kell állni.
Erre azt válaszolnám, hoqu inkóbb
tétova halacskák szövetkezzenek, inkább herek
hauicsok tervezzenek g uruldst,
henqered.ést, inhdb| tegqenek a réqi,
elavult rcruzákba új ceruzabelet,
mint hoga taldlgassam, milqen
elhullott mad.arak hevernek holtan
a kietlen udvar üveqpadlójdn.
Hiába kérdezik meq tűem,
hogq mit használok a íOjtlqató
selqmeh ellen, hogy mit tudok a szomszédokróI,
hogg menryibe kerüIt a váItságdílam,
csaft nevetek raituk, wert hiába vágom szernükbe
a nqers igazságot, csak ingatiák a t'elüket
1obbra-balra, ahoqy mozog a talaj és fú1 a széI

A fentl veíset a szerző l998-ban megielent, ,,Körtánc és Lltá-
nla - A vándorköszöríís" címíí kötetébó idéztük. Novotny Ge.-
gely ver§elt legutóbb l99E. október l5-1 számunkban közöl-
tük.

és kitartóan és kanokul íélreértenek.
Hiába húztad fel az órdt elíviqaázatlsűn,
a bajafttól óvó ollóval hiába szabdaltad föl a
vásznahat, htdba csuktad, be a ftönyvet a régi
h a g qo mánq os ö ntudattal, hí ób a
rejtetted el a poftolgépeket anqáskodó gondoshodással,
reggel mégiscsaft felhúzták a redőnqöket, és a
rsúnqa ki>ltingok sztvfatsarrj irtellenséggel
kezdtéft el mérni a méreqdniga zöIdséget,
h ar,lisítl tt ftaró nikat.
Be hellene fejezni az elmaradt levelnést
hogq mire megszárad,nak a mosásban elszagqatltt ruháh,
hazavdrjuh a gyereket,

akdrnilqen /05)z l< voli a bizonqítvtínqa
A datolqára az alföldi rohontól érkezett
déliqqümi)lcsökre azt mondták ellenséqesen,
hogq túlsáqosan kemények, de a rozsda
a lépcsóház korlátjáról méq nem dobta Ie

az utolsó pikkelq t'estéket,
íqq aztán lehet áhítatoskldni, meq lehel etetni
a csattoqó fogú írógépehet kendermaggal,
p ap saj ttal, k uka ricáv al.
Talán nen lettem valna ennaire határozltt,
nem zárkóztar,l volna el ennqire az alkud,ozásoktóI,
ha nem veszem észre, hogq velem szemben
p i szftos i átéha t játszanak,

eldugláft a kamillűteát, a rlzsdaátalahítót,
m egh a misítj ák a di nnqehél akat,
megcsavarláft a IiIa színű gépzst fedelét,
és az ártatlanul tiszta
p ap írszeleteft et hadihai ó k
q a ártás ára a k a rj ák f elhaszndl ni.
Nem adom meq magam.
Hiába fízifr meq a mérgezett feketekóvét,
hiába fénuesítift a cipűket a küszöbön,
dtldt|h a szitón,
Eqarészt méq a tavalqi üveqeh is tisztesséOesen
sorbanállnah a szekrénqben,
másrészl az ánlíz ú1 dqakat hazott és

kavarqajltt a szenwles lében.
Enngi.
Bár nem voltd az enqém soha,
most elbocsátala,ft.

Köszdnrl meq a felviláqosítdst,
haílott háttal bandukolj a parton
és ne a melletted áradó jármíífolqamra fiqgelt,
hanem ted,d, a heltlükre ezeket a fontos értesüléseket
És ha megérezted, hoga az útilapu
nem való a legújabb repülőqépek
elsó' o>zttiluú lülháinetz p6yro1,in 1616'6o
azt is meqórted, hoqlj a hó és az olvadás
úqa 7ördülnek egqmdson, mint a íOqasheíekek,
és bizaftaha mennek a |?i!átástalan (éI felé,
mtközben ,söpöa rrijuk a kozwihus olaj-
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