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SZABADçLLAM

Mielûtt k¢t orszÀgr¢sz egyes¡lne,
Gyakoroljuk a k´z´s anyanyelvet.
ParÀzs vita az orszÀg fûvÀrosÀrÂl.
Keress¡nk fej¡nk f´l¢ vÁzhatlan tetût!
Tetû alatt a hozomÀny, ¢s tizenegykor
RÀnk csukÂdik a kapu, barÀtn¢m.
Mielûtt otthonkÀba bÃjnÀnk, kapuzÀrÀs
Elûtti pÀnik. Akarom, hogy lengûajtÂ
Se imbolyogjon k´z´tt¡nk. Akarom, mert
FÀz¢kony vagyok, akarom, mert izmaimban
Eleven eml¢k a m¢zeshetek lend¡lete.
AlvÂtÀrsamhoz tÁz k´r´mmel ragaszkodom,
De ar¢nÀzok, hogyha elszunnyad ruhÀstul.

Mikor a sz¢khÀzrÂl vitatkozunk eg¢sz
Nap, nem besz¢l¡nk k´z´s anyanyelvet.
Nem mÃlik el nap a haragommal,
De k´nyvjelzûm a m¢zesh¢t cÁmü fejezet
V¢g¢re kit¢ve. °rver¢s, ellen¢rver¢s.
Ti¢d a mÀsik orszÀg. Ebben a lakÀsban
°n vagyok a b¢rlû, a tulajdonosi
Hatalmat gyakorlom. Senki¢ a dicsûs¢g.

A sz¢khÀzrÂl szavaztunk, d´ntetlenre Àllunk.
HovÀ lett kalitkÀmbÂl a madÀr,
HÀzadbÂl a hÀzirend, kezedbûl a pÂrÀz?
BaljÂs a refr¢n mamÀd altatÂdalÀban,
çlmÀban ´rv¢nybe ker¡lt¢l,
Azt hitte, fuldokolsz a VÀg-mederben.
A megÀllt ÂrÀk legt´bbje
Mi¢rt mutat delet?

Megsz¢d¡lsz az aszfalton ¡res gyomorral,
A b´jti ¢tlap: z´ldborsÂ ¢s zabpehely.
Szigorodik a kÃra, ÀsvÀnyvÁz meg alma,
a t¡nd´kl¢s Àra ÀjulÀs a metrÂn.

SzavazÀsunk eredm¢nye: egy az egyhez.
IzomlÀz hancÃrozÀs utÀn. ElûszobÀmban
Megszüri a f¢nyt a mÀria¡veg,
Mint a dereng¢s akÀcm¢zzel teli ¡vegben,
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OrkÀnerejü sz¢ll´k¢sek, rÀzkÂdik
Csatorna ¢s redûny. Pontos tÁzpercenk¢nt
Beborul ¢s kis¡t. Napos hideg,
SzÀrÁtson minket ¢s fertûtlenÁtsen!
çtkaroljÀk egymÀst a d¢lutÀni alvÂk,
MegÀllt ÂrÀjuk delet mutat.

Peer KrisztiÀn

KIKAPCSOLñDNI

Mikor mÀr eldûlt az esti program,
de addig m¢g van idû, mikor pihenni kellene,
de aludni nem szabad, led´gl´m egy kicsit a TV el¢.
Ig¢nyeim nincsenek, tÀvkapcsolÂm szint¢n,
nem csinÀlok sok csatorna müsorÀbÂl eg¢sz est¢s mozit.
Valami ism¢tl¢s megy, mÀr ismerem. Eml¢kezem
a r¢gi ¢nre, ¢s nem k´vetem az egysÁkÃ sztorit.

AztÀn rÀ¢bredek: elaludtam, k¢t snittet az agyam k´t´tt ´ssze ä
ha ez m¢g ugyanaz a film, idûben vagyok,
ha egy Ãjabb: felkelni, kikapcsolni, f¢lÀlomban
babrÀlni a zÀrral. Megyek a k¢sz¡l¢khez,
¢s az nem j´n k´zelebb, mozgÀsomat vÁz gÀtolja,
borulnak a tÀrgyak. Csak jussak el az akvÀrium hatÀrÀig,
ott majd elvÀlik, hogyan tovÀbb. ºveg, vÁz vagy levegû,
¢s hol kezdûdik a valÂdi szoba.

TehÀt alszom. A beszürûdû hangok alÀ ¢n vÀgom a k¢peket.
SzÂlnom kell, hogy verjenek f´l!
Egyed¡l vagyok, v¢gem, mire megtalÀlnak, szÂlnom kell,
az idegen hangra majd fel¢bredek.
çlombeli akarattal kinyitom a szemem.

VÀrok a hangra, hogy szÂlÁtanak.
HajszÀlaimat egyenk¢nt ¢rz¢kelem, az ¢gbolt
nem t´bb, mint koponyatetû.
°n a pontokat ´sszek´t´ttem, fejjel lefel¢ felismertem
az eredeti ÀbrÀt. °s Áme a hang, ¢s van rÀ magyarÀzat:
àA tested b´rt´n, de te b´rt´nûr vagy benne,
rÀncaiddal szÀmlÀlja napjait egy mÀsik.Ê
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