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PRIMOŽ ČUČNIK

Bi ca jo sok
Ki küld te õket, hogy te ker je nek
két lá bú pe dá lo kat s a má ju si nap ra mo so lyog ja nak.
A pe dá lok kal kö zö sen egy kört le te ker tek, 
s a nap tö ké le tes re ke re ke dett,
mit fény su gár ként vert vis  sza a kül lõk
kö zé he lye zett fény vis  sza ve rõ szem.
A boly gók, me lyek a tá vol ból mint ha köz tük fo rog ná nak,
súly ta la nul, las sí tott fel vé tel lel
vagy oly hir te len, mint a né ma fil me ken
a fel ira to zott, iram ló el len ha tás
– a sze rel mi meg pró bál ta tás.

Eper rel és cse resz nyé vel fe ke té zõ ke res ke dõk.
Ré sze ge sek, mi e lõtt még har minc fö lé szö kik a hõ mér sék let.
Nyug dí juk mi att ag gó dó anyó kák
s az anyó kák kal ve szõ dõ bank há zi szür ke za kó sok,
Fod rá szok a sza bad ég alatt, ut cai ze né szek vagy ép pen
a pin cé rek a bá rok ban las san dol goz nak s a rend õrök,
ki ket le köt a nyil vá nos rend és a lár más ze né szek.
Bé két ke re sõk és bé két nem le lõk.
Csok rot áru ló hölgy & te, akik nek „kö szö nöm, nem” a kö szö ne te.
La zán öl tö zött görkorisok & narancssárga-zöld ru hás ku ká sok.
Ki küld te (õket), hogy a szür kü let ben te ker je nek fo gas ke re ke ket,
ti tok za tos arc cal, mint ha ezt tud nák,
hisz a ma gya rá za tot ar cu kon hor doz zák.

Egyik vagy má sik eset leg mind egy szer re,
há rom száz fé le mó don
el hí vott, küld je nek csak ké pes la pot
a vá ros ból, mit el hagy nak,
a vá ros ba, aho va igye kez nek,
a na pos ol dal ról, mint jö ve vé nyek,
azok, akik pénzt jut tat nak, és akik fo gad nak,
azok, akik ter vez nek, és akik egy tisz ta
pil la nat ban a fáj da lom nél kü li 
pró ba tét nek lesz nek ki té ve.

Mind egyik a ma ga mód ján ma gya ráz ko dik és hát 
a köz le ke dés ben részt  ve võk is a ma gu két haj to gat ják.
Kéz be sí tõk, akik még sza bad ide jük ben is ta ná csa i kat
osz to gat ják, má sok kis uj já ban az egész sé ges ét rend,
ré gi hí võk az újon nan meg tér tek meg gyõ zõ dé sé vel,
a föl dön el gá zolt új ság la pok
és ami a ká vé üle dé ké ben lát ha tó,
amit hú zás kor rej te nek a kár tya lap ok,
tu do más ra jut az egy ház ha jó já ban
és fel ke rül a szub kul tú ra fa lá ra.

Te ker nek,
a kön  nyed it tas ság ár já ban. Jó za nul,
kor má nya i kon is te nek kel és há ti zsá kos tul
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az el me nõk közt ka nya rog nak.
Ha a ka ram bol ban ös  sze koc can nak,
sér tet le nek, vil lá juk csak né ha ron cso ló dik meg
és éri õket durr de fekt,
Bi cik lis ták s má mor csep pek.

Ám a szél,
mely csi pe szes nad rág ju kat ös  sze-vis  sza fúj do gál ja,
más fé le vá las  szal ke cseg tet.
ne ki fe szül ve az ülõ tes tek nek azt akar ja,
hogy fel emel ked je nek.
Tel jes sú lyuk kal a pe dál ra ne he zed nek
és ket té ha sad a szél ro ham.
Ezt sze ret né õ, a szel lõ, a keb lük re sü völ tõ,
az irá nya it vál to ga tó.
Elõ re lát ha tat lan nap vi hart.

Te let ci pel és ne héz idõ ket a bi cik li sek nek.
Tá vol lé tü ket kér dõ re von ja. A frus kák 
õket hi á nyol ják s a gye re kek, fo gal muk sincs mer re
me res  szék nagy sze me i ket s nya ló ká juk kal mi hez kezd je nek.
A pánkok kö zel gõ jö ve te lük ben hisz nek
és a rapperek rí mek kel csa lo gat ják õket.
Öreg né ni kék lán co kat fol toz gat nak
pa ra di cso mi új idõk re –
szá gul dás a gya lo go sok közt,
bel sõk fol toz ga tá sa, fé kek csi kor gá sa –

sö tét ben va ló ha la dás pró bá ja.

Luk ács Zsolt for dí tá sa

Eifert János fotója 


