
BÉCS ERNŐ

A költő a katonákat várta

"Elmúlt a tél. Süss fel, te nap!
Új fű borul a holtra már.
De aki nincs a föld alatt,
kapcát cserél és talpra áll."

Bertolt Brecht

mert elmentek, amikor megfogyatkozott a Nap,
de szivük robbanása után kiáltásuk itt maradt.

Én vagyok a kiáltás, a kiáltás vagyok, a tüskéshátú rettegés vagyok,
a fölmagasztalt gyávaság vagyok, az amputált végtag növés e vagyok.

-r- Hason kúsztam, repültem és lovagoltam, letépték az arcomat.
A történelmet nem kérdeztem, gödörbe hánytam és elvéreztem.
Katonák voltunk és maradtunk, mentünk véres lepénnyel ölünkben
amikor megszólalt a vas, amikor elhervadt a fém.

A vonat átkúszott a kamaszokkal a Hold pályaudvarán.
,gyöngyként forgattalak tenyeremen, Anyám.

A katonák földszínü levest ettek, valaki nárciszt bökött alótetembe
és eliramlott az erdö felé. A Negyvenben Elesettek még énekeltek,
suhogó indulókat fújtak a Negyvenben Elesettek.
Üvegfejü tamburmajor ment elöttük, disznócsont a Vaskeresztje.

- Megfényszórózlak, szólt a katona.
Nincs idönk, nincs idönk, sürgette a Másik.
Erwin itt áll a lépcsöházban.

- Erwin árkán átqázolt a szibirják hadosztály,
Erwin csak rajzolat!
Megfényszórózlak, szólt a katona.

- Itt dögölsz meg, mert "marsolni születtél" Te szemét!
A tábori csendör üvöltött, a füszeres bevizelt a templomfal elött.

A repülökföldhöz varrták a sárgarépaszinü vagonokat, az ártatlan vizelöket.

A farlövész daedalont nyelt indulás elött és nem köszönt
a karbantartó tisztnek.
A hadnagy hátraszólt a navigátornak és beföttet kért.
Az exitáló ördögök himtagjaként meredtek az égre a Húsz-és-Felesek.
Fekete ablakot vágtak a magasban a kötelék elött.
A másodpilótának csak az jutotteszébe, hogy elfogyott a cigarettája,
amikor megpillantotta avasvillás parasztot.
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A Menet vonul a kamaszokkal az utak hálózatán,
ziháló benzintüdők függnek fölöttem, Anyám.

Menet!
Links um! Rechts um!
(Links, Rechts!)
A Birodalom hátrál, de nem veszíthet.
Links, Rechts!

A telefonisták fantomokkal sakkoztak.
A 47-esek, a 47-esek!
Merre mozognak a 65-ösök?
A telefonisták fantomokkal sakkoztak.

Mindenki mindig mindenütt Jelentsen! ordított a Marsall.
mert N EK I jelent, mert mindenki N EK I jelent!

(Sokszor azt hiszem, hogy nem is létezett, Vagy zöld lombikba zárt törpe volt.
Olyan törpeféle, nyakára csavarta lila szakállát, egészen olyan volt.
Tudja, ha elgondolom, sokszor azt hiszem.)

Nézzétek, mindegyik füstoszlop függőleges,dicsekedett a Parancsnok.
Negyven kilóig még csak-csak valahogy, mondta a Tábor Öre.
(Miért jelensz meg álmaimban kenyér-emlékűAnyám?)

Az Alpesi Erődbe megyünk, súgta a viaszovista,
amikor átnyújtotta a sánta őrnagynaka rumoskulacsot.

Szárnyainkon a sávhatárnál öt század hiányzott.
Ha fől is száritotta a szél az utakat, nedvességet éreztem mindenütt.
Benzin- és olajcseppek feketélltek, vér szivárgott az utak padkáirt.
Március volt, a horizontra ládaforma repülöket vontattak a felhök.
Március volt, avölgyekböl már elköszönt a hó.
Március volt és olyan folyékony fény, mint születésem elött.
A kertbe húzódtam egyszál Schmeisseremmel.
Az öregek föltartott karokkal mentek a Kapu felé,
hogy tűzmentes hajlatba tereljé~ öket.
Valaki fölsikoltott, aztán körhinta ragadott el
és kiröpitett a fekete térbe, ahol a csillagok állnak.
Derengö fényünkben golyószórós angyalok repültek:

(Kurt Spandauer.páncélqránátos Kassetben született 1928-ban)

A dögcédulát én gyűjtöm, a dögcédulát én gyűjtöm!

sürgölődött fölötte az Oreqonl Kapitány.
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