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GELLÉN-MIKLÓS GÁ BOR

a fo gyasz tói szo ká sok
meg vál to zá sa

Meg sze ret tem a ká vét. Ke se rû íze ro kon velem.
Képzeletemben a zacc mo csár, mely lehúz.
Már bo ká ig ál lok a két ség beesés ben, és hi á ba tudom,
hogy ez csak egy ár tat lan me ta fo ra, nyel vi lelemény,
mégsem se gít. A lift is le fe lé in dul el velem,
pedig a leg fel sõ gom bot nyom tam meg,
arra az eme let re vá gyom, ahol min dig süt a nap.
Ahol nem hal lat szik át a szom széd horkolása.
Telhetetlen len nék? Sö tét ál ma i mat a tejszínhab
sem vi lá go sít ja meg, a fe ke te fel hõk meg áll tak ab la kom elõtt.
Szép ki lá tá sok. Mér ge zõ na pok jön nek, tel ve koffeinnel,
és én csak nye lem õket, egyik csé szét a má sik után.

a sza kács fel ad ja
Csi ga tész tá ban a las sú ság. Pu ha
 ta po ga tó zá sok. Ami hull, vat tá ba hull.
És hogy szó ne ér je a házat,
csendben esze ge ted, amit kifõztél.
A gõz meg mu tat ja a tár gyak má sik arcát,
egy da ra big rá gódsz raj ta, az tán ha gyod el-
párologni. Nem a ti éd ez az íz. Kí ná lod más nak.
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az érem má sik ol da la
A pon to kat fi gyeld! Ott. Messze
lebegnek el. An  nyi ra elfáradtam.
Új sor. Ez tény. Tényanyag.
Mennyi adat. Men  nyi vis  sza vo nu lás.

A fáj dal mat csil la pí ta ni, legyen
ez a há zi fel adat. Feladtad?
Ûr az ar cod. Üres. Fe ke te 
lyuk. Meg né hány kó sza boly gó.

Ahogy ma gya rá zott, ahogy erõlködött
magyarázni, egy kört raj zolt a kezével.
Egy hol dat, ame lyik so sem mutatja
igazi ar cát. Az érem má sik ol da la:

egy tit kos írás sal írt szó tár. Drá ga mulatság.
Ki fog itt rá fi zet ni? Ír nám én, de kinek
a szám lá já ra? El ha gyott gyárudvaron,
álomban, rám szól nak, hogy el ne es sek.

Pont én va gyok itt. Ne héz, sárból
gyúrt test. Is te nem, de jó játék!
Csúszik a ta laj, ki aló lam. Olajos.
Munkavédelmileg ve szé lyes álom.
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