
94 Tom Waits RÓMEÓ VÉRZIK 

Rómeó vérzik, senki sem látja
Megszokott helyén, a műhely előtt áll

A motorház tetejét nézi mereven
S a kezén olt el egy cigarettát

Az összes srác a benzinkútnál azon versenyez
Hogy ki tud a legmesszebbre köpni

Ott ácsorognak a féklámpa fényében
Hallgatják, hogy kell egy sheriffet késsel megölni

Felugranak mind, mert hallják a szirénát
De Rómeó csak nevet és szól a bandának

A világ összes simlise sem védheti meg a seggét
Annak a kopónak, aki lelőtte a bátyámat

Rómeó cigit kér, mind a dobozukat nyújtják
Frankie ad tüzet neki, hátba veregeti 

Üveget vág egy buszhoz, s a golyóit morzsolgatja
Lehetnének ők is Rómeók, de bátrabbnak kell lenni

Ám Rómeó vérzik, bár senki sem tudja
Egy slágert énekel, mellében a golyóval

És a lökhárítót simogatja, ami mindenki szerint tiszta
Minden rendben már, hogy Rómeó itt van

Összerándul a fájdalomtól, a kocsiajtónak dől
Érzi, a vér a cipőjébe csorog

Rendőrt hívnak a boltból, hát beindítja a motort
És letörli a vért az ajtóról

A bömbölő rádióval átvág a tiloson
Otthagyja a sok kis dumálgató szájhőst

S ők megpróbálnak úgy állni a hold alatt, mint Rómeó
Újra spanyolul beszélnek és imádják őt
Rómeó vérzik, miközben átadja jegyét

Az erkélyre ül a moziban, hogy jobban lásson
És egy hang nélkül meghal majd, mint egy álombeli hős

Mint egy angyal a golyóval, mint Cagney a vásznon
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A ZONGORA VOLT RÉSZEG, NEM ÉN 

A zongora volt részeg, a nyakkendőm elaludt
A banda elment New Yorkba, a wurlitzernek kaput 
És ollót várt a szőnyeg, a fények, mint a szökött rabok
A telefon sírt a bagótól, és az erkély nagy estélyt adott
És a zongora volt részeg

És a zongora volt részeg és az étlapok mind szétfagytak
A fényszórós egy félszemű, de a másikon sem lát sokat
És a hangoló nyert egy műfület, és az anyósának mutogat
És a zongora volt részeg

És a zongora volt részeg, a kidobó egy Sumo bajnok 
Fánkot eszik meg pirítóst, a tulaj törpe agyilag
Az I.Q.-ja a küszöb alatt, mert a zongora volt részeg

Mert a zongora volt részeg, és nem találod a pincérnőt
A Geiger számlálóval, utál téged, és a haverokat
És te nem hozhatsz sört nélküle, és a pénztárban csak locsognak
És a bárszék vadul lángol, az újságok megbolondultak 
A hamutartó nyugdíjba ment és a zongora volt a részeg
És a zongora volt a részeg, és a zongora volt a részeg
És a zongora volt a részeg, nem én, nem én, nem én

(Fordította: Földes László Hobo)
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