
22 Payer Imre

CETLI A
METRÓÁLLOMÁSON

A biztonsági sávon cetli rezdül, 
bolyong, és ahogy közelít a metró, 
feltámadó gép-huzatban a negró- 
cukorka színű gumipremen bil
leg - ő meg nézi: zuhan? 
tűnik a sínek között? vagy sodródik 
vissza, beljebb, a megszokottig 
- nadrágszár, szoknyafedezékben suhan? 
Jön a szerelvény ellenállhatatlan, 
felzúg a légörvény, dübörög.
Mint égi jelre, itt a föld alatt-ban, 
várja: fény jön vagy túlvilági rög.

Megáll a metró. Fújtat. Sistereg.
A cetli a peremen megremeg.



A PATKÁNYOK Szolcsányi Ákos 23

Az építkezésen szaporodtak el, 
ott lesznek, miközben lepusztul. 
Velük nem képzelhető el remény, 
velük nem sokasodnak a bűnök. 
Sohasem lesznek totemállatok, 
ebben rejlik némi szabadság.
A boldog és silány években 
megfeledkezünk róluk. De ha 
előkerülnek a mérnöksisakok, 
ha az elvándorlók keréknyomait 
befogadja a táj, ha a hold végre 
helytáll az egyszínű égen, orruk 
előbukkan az árnyékból, érzik 
a hívást, mennek részesedni.

A JELEK

Hámlékonyak és puhák, 
vékonyak, résmentesek, 
mint citromon a sárga.
Róluk soha, de ha valahogy, 
csak általuk. Érdemes csak 
azt, ahogy kitartanak, kicsit 
mindig reszketnek, minta kéz, 
ha élő, mint rendszerhibában 
az egyesek és a nullák; 
napszámos vagyok, így 
ismerem magam. Fogadni 
nincs mire.



24 A KÓBOR KUTYA

Nincsenek végtelen mezők, de a mellékutcák között amúgy is csak a 
főútvonalig lát. Nem az ereje vagy a bátorsága miatt marad fenn (noha 
csak annyira puha, amennyire a szabadság engedi), mindent az arány
érzékének köszönhet. Tudja, holtörődhet magával, honnan helyesebb 
elvonulni, hogy az óvoda kukájában keresheti a rá tartozót, a rendőr
ségnek már az utcájában sem. Nincs senkije, ez a szabályokkaljár, de 
nem is hagyja ela várost. Odaköti a kanálisok gőzölgő melege, a bősé
ges, szétszórt élelem. Lehet, hogy él annyit, mint a befogadottak. 
Emlékezetéről kevés tudható, hiszen csak a reakciói mérhetőek. Ritkán 
vonyít, vágyakozása csak reflex, szaga a városé. Szelíd, de a veszettség 
láza öt-tíz perc alatt elöntheti a tünetmentes testet is


