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Petri Gy´rgy

BEST BEFORE END

Mint t´nkrement kereskedû
a csûdt´meggondnokokra vÀrva,
a halszÀlkamintÀs ´lt´nyü,
halhÂlyag tekintetü
zÀrgondnokokra vÀrva
bolyongok szÂrakozottan ¢s
m¢gis kÁvÀncsian
e most m¢g eny¢m lakÀsban.
Olykor kitekintek
az ablakon: a felhûk,
mint a foly¢kony Âlom,
feh¢ren izzanak,
ahogy hevÁti ûket
a kora t¢li Nap.
Odak¡nn is minden az eny¢m:
a piros telefonf¡lke,
az ÀramÀtalakÁtÂ doboz, a sz¡rke,
meg a sok sÀrga pad.

Tudom, mindez hamarost
tûlem elv¢tetik,
de most, de most
m¢g az eny¢m. Hetekig? HÂnapokig?
Sût, ki tudja, talÀn
(s szÀmÁt az, hogy megszÀmlÀlt?)
¢vekig, ¢vekig!

No de hÀt j´jj
¢s n¢zz sz¢t
szobÀmban k´nnyed
pillantÀssal: egy mennyezetig ¢rû,
faltÂl falig polcon k´nyvek;
s hol teljes¡ltek hajdan
kev¢sb¢ szellemi vÀgyak,
ott hagyatott hely az impozÀns
dupla (àfranciaÊ) Àgynak;
ma mÀr inkÀbb csak
alvÀs, olvasÀs, terefere
komÂtos szÁntere.
Nappalonta
madÀrmotÁvumos tarka
szûttes borÁtja.



MÀr engedelmet,
hogy Ágy felrÃgok minden
´konÂmiÀt, ´nfegyelmet.
Okom van rÀ. BÃcsÃzom.
Egyelûre m¢g csak
egy ¢letmÂdtÂl. Hogy lehessen mÂdom
prÂbÀlkozni mÀsikkal.
M¢gis egy kiss¢ az¢rt meghatÂdom
´nmagamtÂl, ahogy
egy alkoholmentes
s´r´sdobozt babusgatok,
¢s rajta a talÀnyos feliratot:
Best before end ä
HÀt, nem is tudom.
JÂmagam eddigel¢ nemigen tapasztalom.
(Persze, ez csak egy vicc.
A tr¡kk´s angolok.
A folytatÀs ugyanis: See base of can,
vagyis: a szÀrazabb
magyar vÀltozat
szerint: Minûs¢g¢t megûrzi:
lÀsd a doboz aljÀn.)

SzÂval, hogy bÃcsÃzom,
s persze, az idût, hÃzom,
mert nem akar sehogy
rÀm j´nni a mehetn¢k,
mint ajtÂban a modortalan vend¢g
fecseg, locsog:
pontosan ilyen vagyok,
tudom holott:
az Ismeretlen ör
egy szÂval sem marasztal,
a szobÀban leszedve mÀr az asztal,
csak a csikkel pÃpozott hamutÀlak
büzlenek komoran.
Csak a mozdulatlan f¡st
vÀrakozik n¢mÀn.
Csak egy csonk gyertya kanÂca
izzik m¢g.

°jszaka van.
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MçR REGGEL VAN

Oh, hol vagyok?
A gyertyÀk t´vig ¢gtek le
a rideg hajnal dereng az ablakon
mÀr reggel van,
egy Ãj nap,
mÃljon el, mint a t´bbi

Bizony mÀr reggel van.
A sokadik.
A k´zel ´tven´tsz´r
hÀromszÀzhatvan´t´dik,
pedig
nem t´rekedtem
¢lni minden Àron,
k´h¢cselve, rekedten,
fÀjÂ
csontokkal, zsigerekkel.
Semmi jÂnak nem
kezdete mÀr a reggel.
Jobb volna mÀr
keveredni a r´ggel.

Higgy¢tek el, barÀtaim,
nem mÂrikÀlok,
bÀr megjÀtszom magam
valami k¡l´n´s (kivel is
jÀtszott?) kÀrtyapartiban.

NahÀt, ami a kÀrtyÀt
illeti, abban is
(t´bbek k´z´tt) el¢g
csapnivalÂ voltam.
Az a sok ostoba, vad licit,
amibûl teljesen explicit-
t¢ vÀlt, hogy minimum Àsz-fullom van.
BarÀtaim unottan
sÂhajtottak: m¢g egy ilyen h¡ly¢t.
M¢g hogy pokerface! PÂkerfasz val¢k.
Ahogy szememben
kigyÃlt az infantilis ´r´m.
De szemben a k´zhiedelemmel:
h¡ly¢nek a szerencse nem fogja pÀrtjÀt.
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Nekem viszont ideje menten
e kÀrtya-metaforÀbÂl
kikecmeregnem.

El¢g toplÀk toposz.
°s t¢mÀm k¡l´nben is a reg',
ez a hirtelen t¢li,
melyben a sok
hajl¢ktalan didereg
k´dben, hÂban, lucsokban,
ki a holnapi reggelt talÀn nem ¢ri meg
(¢s ha m¢gis, minek?),
nekem meg nem ¢ri meg,
hogy itten fitogtassam
nem l¢tezû szociÀlis ¢rz¢kemet.
Egy neoliberÀlisnak ez olyan rosszul Àll,
mint a hajl¢ktalanok sz¢nÀja.
°n csak Árjam a versemet
a jÂ meleg
kocsmÀban, hol forralt bor
hevÁti v¢remet.
TalÀn jû majd egy jobb kor,
amely nem ismeri a fagyott sebeket,
a szederjes lila ajkakat, kezeket.
Amelyben az esett
embereket Isten hidege nem veszi meg.
TalÀn. TalÀn nem. Mit tudom ¢n,
mi j´het m¢g e dermedt sÀrtek¢n.
Fej¡nk f´l´tt
mint izzÂ j¢gdarab
delel a t¢li Nap.

RÀba Gy´rgy

AMIT SZERETTEM

TÀrsaimban mit is szerettem
ami ¢ppen k´vetkezetlen
felhûtlen nevet¢st a nûkben
kikkel eszm¢t hiÀba szûttem
trillÀs mes¢ket cserfes ajkon
csak verdestek f´ltarthatatlan
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