
40

SZÉKI PATKA LÁSZLÓ

újabb gyõri emlék
   (ÖTVENES-HATVANAS ÉVEK)

a nagy télben a
Kazinczy utcai
ház nyitott gangján
a díszes öntött vas
fali kút befagyott
a rézcsapról lógtak
a jégrudak hordtuk
Anyánkkal a forró
vizes fazekakat hogy
kiolvaszthassuk s
amikor végre föl-
engedett és a víz meg-
eredt a mennyországban
éreztük magunkat

gyõri kamaszkorom
fröccsöntött éj-
szakáid csillogtak
az égen régen volt
az hogy egyszál klott-
gatyában gyúrtad az
iszapot a Rába-parton
képzeletben beleültél
a kelttésztába bele-
döfted kamasz-fütyid
elsütötted légpuskádat

homo eroticus
(ANNO GYÕR – FOLYÉKONYAN)

átölelem egy rég feledett
nyár derekát tenyerem lejjebb
téved érinti tompora Kis-
-Duna és Rába-vizes kavics- és
iszappartját majd ujjaimmal alá-
nyúlok ölének – engedelmesen
de kissé nehezen nyílik bele-
csusszanok fölzihál aprókat sikogat
lassan sliccemet gombolgatja
napmeleg ajkával mélyen magába fogad
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mennyei gyõri foci
    (ÖTVENES ÉVEK)

AVAGY A NÉP SZAVA

– ISTEN SZAVA –
KICSELEZHETETLEN

akkoriban még
pisis hátulgombolós
(tominadrágos)
gyerkõcként jártam
apámmal a gyõri ETO
pályán a mérkõzésekre
jobban szeretett foci-meccset nézni mint
misére menni noha ott
a szurkolók dühödtebb
része veszettül ká-
romolta egymást és a
játékosok anyját
és istenét de jó volt
idõnként a labda mennybe
menetelét bámulni
néha azt hittem hogy
már soha többé nem
huppan vissza az el-
dobált sörös üvegek közé
a szólásszabadság
otthonunkon kívül
egyedül itt tombol-
hatott némi korlátokkal
ugyan de a „szemüveget
a kopasz bírónak”
akaratlanul is mást
jelentett mint a mér-
kõzést vezetõ minõ-
sítését ez volt a nyom-
dafestéket nem tûrõ nép-
szava s minden bizonnyal
a ránk szánakozva
letekintõ magasságos
mindenható Atyaúristené is
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utóirat a mennyei
gyõri focihoz

1.

bizony a ballábas
angyalok csak ámultak-
-bámultak hogy a hitet-
lenek miként futnak
minduntalan lesre
de nem mertek fölröhögni
mert hátha még menthetõ
a helyzet kimagyarázható
a partjelzõnél aztán a bíró
sípszava torkukra fagyott

2.

  (ÉLETÚNT GÓLKIRÁLY)

aztán a koronázatlan
gólkirály a pálya kellõs
közepén lecövekel föl-
néz a Nap Kapujának
bal felsõ sarkába majd
hóna alá kapja a lasztit
visszasétál a saját tér-
feléig térdre borul fejét
a gyepre horgasztja
s megcsókolja a füvet
ez lett volna a nem
is tudja hogy már hanyadik
de valahogy elment a
kedve a nap hõsét játszani


