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KUROLI LÁSZ LÓ

(ahogy kell)
Fehér Miklós emlékének

megint meg szo rult ben nem min den, nem nagy ügy, meg esik,
mond ták, hogy ös  sze es tél, egy sze rû en, be mond ták, 
és egy bõl le he tett is lát ni, elõt te még szé gyen lõ sen el vi gyo rod tál,
mint raj ta ka pott ka masz, mert a bí ró sár gát mu ta tott,
kon cent rált rád kom mersz ka me ra, el ad ha tó kép so rok, fe hér miki,
zöl des, édes-édes tég la lap, csap zott haj (li he gett az esõ), 
zu han tál, ahogy kell, a fû rõl dur ván vis  sza pat tant a fe jed, 
ép pen szend vi cset et tem; va la ki nem ér tet te, mi ért zo kog nak tár sa id, 
mi ért, hi szen eb bõl él nek, tud hat nák, õk „fér fi ak és vérprofik”,  
el küld tem, heu me mi se rum, da dog va, ahogy kell, 
a já ték ré sze az én szi lánk
ma rad meg tö re tik épp itt hát
zu hog nak rád    min den mé di ák 
és nem és nem, én ezt nem, egy sze rû en csak , meg sza kad,
míg megy oda fönt, megy-megy a dél után, ös  sze hú zó dik meg 
el er nyed, a má sod perc ha tod ré sze, de van, hogy fel mond ja a pum pa, 
nem ad tam han got sem mi nek, olyat meg nem, 
azt nem mer ném, hogy el fe hé red tem — 
csönd ben (ott vol tam), nem úgy, de hogy, mint az apám, 
mi kor mel let tem fel or dí tott, te li tü dõ bõl, álom it ta san, 
hány wat tos gólt fe jel tél gyõrben, da gad jon a vers szí ve,
én ezt nem, nem tu dom, hogy van ez, fe hér miki, 
s a fá radt ar co kat fé nyes re si kál ta a lát vány: tün dök lik,
sa ját ne ve lé sû, já té kos, tisz ta öröm.
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