KÁNTÁS BALÁZS
Ma valamiféle szakállas,
hajléktalan Isten felülvizsgálja
a teremtés jegyzőkönyvét.
Lapokat tép ki, satíroz,
átír, megszünteti, amit
korábban m e g n e v e z e t t.
Neked mindettől nem kell félned,
hiszen sohasem
(léteztél).

A szemed alatti árkokban
ered újra folyásnak
az elapadtnak hitt Duna.
(– Most éppen vörös a víz,
átfestette a várakozás,
a le nem jegyzett tanúságtétel. – )
Magadból valóvá teszed,
elvezeted a vizet, amely már
gáttalanul hömpölyög vissza beléd.

A tündérek szájából
narancsillat helyett
kannásborszag árad.
Egy lehányt asztalon
matatsz ujjaiddal –:
a megfelelő szavak után.
Folyik beléd
a sárga életelixír –
mégsem érzed élőnek magad.
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Nem hiszek a megváltásban,
mindent lebetonoztak.
A kukák is
bezárkóznak,
ha meglátnak,
a rendőr pedig
szürreális pénzbírsággal
sújt, ha
nem-anyagi
dolgokról –: beszélek.

Veszélyes játékokat űzöl –:
a hírlapolvasással.
/Elfogadhatnád végre,
hogy amit éppen (látsz),
az legfeljebb: anomália./
Veszélyezteted –:
a kollektív (igaz)mondást.
Jobb lesz, ha
az elméleteidet
a whiskyvel osztod meg.

Fürdőzöl
a félkomfortos magánpokol
csempézetlen medencéjében.
Néha alámerülsz,
de alapvetően azért
(még) kényelmesen lebegsz.
Magyarázol –: a célközönséged
shoppingolni ment
néhány órára.
Merülj el,
magadban, végre,
hátha megtalálod –:
a maradék aprópénzt.
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Eszmetolvaj fél–istenekkel
üldögélsz,
egy bizonytalan körvanalú
asztal körül.
Haláltól,
egyéb patetikus
baromságoktól
mentes a fémes levegő.
Bizonyára meghívnak,
még valamire,
ha eldobod –: a világnézetedet,
meg egyéb haszontalan
ócskaságokat.

Létszámleépített,
leszázalékolt
Orpheuszként
kántálsz, betontárnákban –:
szabadságról és egyéb
értelmezhetetlen dolgokról.
A hang persze
valahogyan felkúszik, oda,
az áhított felszínre –:
A postás buzgón
hozza le hozzád a csekket
a csendháborítási bírságról.

Szemed helyén két kavics.
Nem sírsz. Nem könnyeznek.
Sem sirámot, sem imát
nem mondasz –: ezeknek?
Hátradőlsz – egy kocsmaszéken.
Rágódsz –: sörkortyokon.
Nehezen nyelsz, vagy távozol:
Ez az új otthonod.
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Életdarabjaidat
egy sporttáskába
gyömöszölöd –:
nem sok maradt már
a korábbi, szétesés előtti
létállapotból.
Válladon a táskával,
betonlábakon –:
lépegetsz.
A vélt jobb-létek
ajtói nem nyílnak ki –:
most sem.
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