
V a n k ó  A t t i l a

Csizmás nőstény kalandja

mikor a szomszéd macskája átruccant egy kis etyepetyére 
kutyánk már negyed éve szilaj drótra volt keresztelve 
ezen az estén kimondhatatlanul SZABAD akart lenni

a jéghűvös puska mint aki érti a szót azonnyomban 
elém állt tovább loholtam ám csakhamar 
visszakerültem hozzá spéciéi épp kedvenc kutyám 
vérbe fagyott szemeire bukkantam fogtam hát 
a fegyvert

kinn tovább tartott a lárma már-már azt hittem 
megbolondult a legjobb pajtás hiszen cseppnyijeiét 
sem mutatta megbékülésének az igaz hogy híres kaneb 
az egész falu ismeri miért ő legyen a megalkuvó 
tagadni akartam semmit sem értem el láttam 
a végzetesen közeledő célt engedtem magam beszédíteni

a pincében leltem rá jól megtermett és alázatos 
nőstény két és fél méterről célba vettem amire 
folyamatosan ismétlődő nyávogás volt a válasz 
(pedig a célkereszt pontosan a koponyájára irányult)

meghúztam a ravaszt ...
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a hangot azóta sem felejtem még akkor sem ha csak egy 
haldokló macska végrendelete talált bárgyú fülekre 
durván berántottam magam mögött a pinceajtót és 
menekültem szégyelltem a drasztikumot 
az eredményt

nem mertem megnézi a tetemet

éjszaka ezen rágódtam még a sors is ellenem lehetett 
hiszen épp horrorfilmet közvetített valamelyik német adó 
közben elaludtam majd arra ébredtem hogy fölsurrant 
a tarka négylábú véres szájjal véres karommal 
megerőszakolt maga után nem hagyott nyomokat 
csak egy elálmosodott hullát

másnap zuhanyozni akartam lemosni a rám tapadt gyalázatot 
amikor visszafeleselt a nagymama hogy megjelent a macska 
megvoltam győződve blöfföl de húsz és fél éves 
kíváncsiságom nem és nem hagyott nyugodni

csakugyan a macska volt

rám se hederített és én majdnem kiugrottam pattanásos 
bőrömből örömömben kristálytiszta hangon akartam ordítani 
akkor vettem észre bal szeme helyén a töltény okozta 
lyukat még mindig azon csodálkoztam hogy a macska 
figyelembe sem vesz pedig én voltam az aki kilyukasztotta 
hol hát a felelősségrevonás mi ez a higgadt szemlélődés

elátkoztam az estét miközben megsajnáltam folyton 
morcos kutyánkat
akkor abban a minutumban miért nem engedtem hogy 
SZABAD legyen
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