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SZÉ KI PATKA LÁSZ LÓ

gyõ ri rém álom
el anyát la no dott reg ge le ken
a lá va fo lyam ban gyor san
megkövesedõ gyõ ri em lé kek

éb resz tõ he lyett
so kad szor for dulsz meg
egyirányúsított ál ma id ban

2007. 11. 13

a zsi dó ügy véd lá dá ja
(Gyõr, Ka zin czy u. 9.)

a Ka zin czy ut cai há zunk
pin cé jé nek egy rej tett zu gá ban
fe dez tük fel a le la ka tolt fa-
lá dát föl fe szí tet tük s ámul va
pil lan tot tuk meg a hos  szá ban
fél be haj tott gon do san át kö tö zött
ak ta kö te ge ket doh pat kány- és
egér ürü lék meg húgy szag csa pott
az or runk ba be lõ lük de mi
iz ga tot tan bön gész tük a zsi nór-
írás sal te le rótt la po kat kü lön bö zõ
csip-csup örö kö sö dé si tol vaj lá si
vá ló pe res és bir tok lá si ügyek
sor jáz tak ben nük a két vi lág-
égés kö zöt ti évek bõl ha meg-
un tuk vég re le csö pö gõ gyer tya-
vi as  szal le pe csé tel ten vis  sza ra kos gat tuk
hi szen gyúj tós nak hasz na ve he tet len nek
bi zo nyul tak an  nyi ra rot had tak
vol tak a ned ves pin ce le ve gõ tõl
az ügy véd akit el hur col hat tak
ta lán ab ban re mény ke dett hogy 
vis  sza tér te után jók lesz nek még
prakszisa foly ta tá sá hoz de akár-
ki tõl kér de zõs köd tünk csak za vart
mo soly és hall ga tás volt a vá lasz
az tán már el köl tö zé sünk után há zun kat
le bon tot ták s ta lán most is ott
por lad nak az új ház alap ja i ban az ira tok.


