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r ö h r i g  g é z a

csend

délelőtt négy kelnek újra
lenyaklik a hold az útra
ki vette a szelet? fagyos
kapualjban felhányt kukák
kifosztva mint egy sváb kulák
egyik ledöntve a kőre
nézik vajh mi rí belőle
kibányásszák macskakölyök

szeretnék de nem lazsálnak
dúl a harc főleg vasárnap
gyalogszerrel nagyon reggel
vagy elviszik vagy fölfalják
gyorsak mint a termeszhangyák
égnek meredő lábakkal
derékig egy konténerben
kincseket fejt ott két ember

tüzetesek tüzetesek
akár a nagy tűzesetek
jól dolgoznak alaposan
gyöngül mégis gyér a hozam
van ki homlokán lámpát hord
mikor turkál bekapcsolja
van ki a purdét is hozza
’sokkal ügyesebbek nálunk’
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leginkább egymástól félnek
öklükben kés hátukon zsák
’sietni kell’ sutyorogják
’ó hogy az a… itt már jártak’
senki nem hagy semmit másnak 
a lepattanó nem elég
mindig új kell üde szemét
szimatolnak s míg nem hervad

magukba tömnek minden szart
nekik ünnep után ünnep
akkor aztán jobbat s többet
gubiznak ők is majd elő
sütik sarkát grillcsirkebőrt
gumikesztyűben matatnak
műtenek a vad belekben
találgatják ma mit ettem

’adj mán egy százast’ ráncigál
’erdélyi vagyok nem cigány’
’szégyelld magad’ szól rá egy hang
pingvinjárású vénasszony
csíkot húz a bűz utána
követem vagy félórája
szatyrából valami kiáll
penészes de originál

fóliázott szalámirúd
nehezén túl itt a könnye
lecuccol az anyaföldre
s nekilát lesből figyelem
mormog a margitszigeten
aztán eldől s már horkol is
ki vett esőt? savval ázót
zsebéből egy macska nyávog

rugdalóznak rőt sugarak
farfekvésben jön fel a nap
feje akár egy kullancsé
vajon a földbe fulladt-é
tízkor ébred szemerkél még
arca összefirkált térkép
eltűnődve lassan rámol
egyenként szedi zsákjából
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rágyújt az újságot nézi
visszafekszik dúdol hallgat
mos a dunában egy almát
úgy ásít mint aki üvölt
sípcsontján most fáslit cserél
barna pörkű lábszárfekély
dél felé barátok jönnek
gügyék zsenik senkik árvák

ő nem piál bár kínálják
versét olvassa egy jámbor
fogy a zagyva tablettás bor
az én nénim figyel csupán
szeme mint egy szétnyílt kőzet
becsülettel vítt ütközet
cihelődnek 5:36
levesosztásra indulnak

együtt már a korgó sereg
ellepik a moszkva teret
beállok mögé a sorba
kemény hangzású név olga
így szólítja őt mindenki
szürkül szurtosodik az ég
repetához nincsen elég
koldulni ő sose tudna

’Isten áldjon drága olga’
búcsúzik tőle a költő
másnap kezdődik elölről
délelőtt négy hollán utca
siet a jobb lábát húzza
ha megszólal egy riasztó
muszáj elpucolni akkor
még azt hinnék autót tör fel

ők ma reggel az utolsók
újra gyenge fogásuk volt
a tél pedig már komolyszik
hol szárítsa meg a zoknit
ők ma reggel az utolsók
semmi nincs de az meg túl sok
orra még tegnap eldugult
álmában ott kísért a múlt
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izzad a síküveggyárban
’a kemence mögött álltam
tűzforrón bújt ki az üveg
lapját négyen ragadtuk meg
szájvédőben a por miatt
negyven évig három műszak’
otthon aztán munka mellett
esőkabátot hegesztett

’plusz a kert mely hiába nagy
málna közé krumplit gödröl
aki korgó hassal nőtt föl’
belemelegszik hogy mesél 
’sajna nem hajlik a térdem
úgy megyek akár a pingvin
uram nagy baleset érte
áthelyezték őtet pécsre

összejött egy özvegy nővel
az szült is neki nem haragszom
gyermek nélkül gond az asszony’
kocsi fékez szocmunkások
’ne tartsatok fel fiaim’
elrakja a C vitamint
inni ad a cicájának
ketten jobban fogy a bánat

hátára macskaszem tűzve
nehogy egy autó elüsse
a játszótérről elhajtják
megy az itt-ott szaros nadrág
kilenc éve hajléktalan
s amennyije még hátra van
félő az ég alatt leli
úgy tesz mintha nem ismerne

’olga néni’ mondom halkan
kezével int csak hogy hagyjam
aztán mégis felém fordul
’itt azt mondták tavalyelőtt
tíztől hétig elalhatom
a pincében egy raklapon
más világot élünk ma már’
megreggelizünk félve kér
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egy bögre kávét s két kefirt
’a második a cicáé’
holmiját a járdán hagyja
úgy ül ott hogy szemmel tartsa
ezer forint üres üveg
szánalmat érezni szörnyű
szánalmat kelteni szörnyebb
vár az asztal fölé görnyed

körme kagylósan rovátkolt
bőrén a fagy turzásai
’ha én egyedül bejönnék
úgy elhajtanának innét’
súgja s kortyról-kortyra hörpöl
átmelegszik a híg löttytől
kezén a kosz mint egy kesztyű
hajához nyúl sóhajt nevet

’kifésülni rég nem lehet
levágnám ha lenne ollóm’
röntgenszürke copfját nézem
szemöldje bősz búzafürtjét
’megölt már az egyedüllét’
fészkelődik én még eszem
’ha elpatkoltam édesem
nincs ki lefogja a szemem’

’jaj ugyan már olga néni’
’lázam van és harákolok
a halálhoz nem kell nagy ok’
otthagytam az utca partján
vacogtató esős ködben
illendően elköszöntem
s hiába hogy bőrig áztam
tulajdonképpen leráztam 

évek óta nem láttam már
újak jöttek s aki régi
az se tudja olga néni
hol vaklál a pesti éjben
fortyog az ég vagdalkozik
a hold egy fölfordult ladik
s mintha egy nő kiáltozna
alulról az ülést fogva
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üvöltene segítségért
olga néni? ébredek fel
s lerohanok az utcára
a hold elbújt a hold gyáva
délelőtt négy alszom félig
hallucinálok egy nénit
jajgat mintha most szülne épp
eltöri az űr tengelyét

kettéreccsent vizes dinnye
csillagfoggal kivert ínye
rángatózik a felnyílt ég
olga kiált hogy segítség
elhallgatott olga! olga!
csönd lett mint a grand canyonban
azóta sincs más e csöndnél 
lassan gyűr be mint az örvény

hová lesznek akik voltak
polcz alaine és janusz korczak
s mind kik majd csak eztán lesznek
tízbillió újabb olga
viszketve és vakarózva
ti akik még csak most lesztek
másai a Jóistennek
ti hogy bírjátok e csendet?


