
Géczi János

(a nefelejts lassú szeme)
(részlet)

I.

tegnapelőtt sárral telt föl a vödör 
tegnap felrobbantak a szeklice szúrós fészkei 

sárga szilánkokat vetettek körbe 
a káposzták görögdinnyék fodros és sima 

golyóiban azóta ezek a befúródott repeszek 
egy kiáll a szememből 

kivilágít nem tudom csukni a szemhéjamat 
ha lecsapódna a szekliceszilánk kettémetszené 

hát az éjszakát nézem a nappalt 
ez már marad

mi lenne velem kettészelt szemhéjjal 
kacska Orbán akinek lenyúzták arcabőrét 

véle a szemöldökét a szemhéját 
ha aludna gatyarongyot teker a fejére 

hát inkább nem
isten aki vagynemvagy ezt nem 
arra az időre ami magába fogad 

minek aludni minek 
így is lehetek mindenki nagymamája 

jácinthagymák kövére hajoló 
viráglében mosdó szederszemelgető 
hívások uránsugárzásában napozó 

csúfolódó-szitkosmindenki nagymamája 
láthatod mint totyognak körbe a tárgyak 

szoknyaszegélyembe kapaszkodnak a suhogások 
és felnyílik előttem mint a kalendáriom 

a versed amelybe besétálok és ki 
gubbaszthatok az árvább pontok fölött miközben 

egyként ott óvakodom az igéknél s ott 
a karmolós idézőjeleknél:
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ez a szín meg a Putroveczné sárgája 
nem hiába költözött Orbánhoz 

együtt valószínűsödnek az órák zacskójában 
egyik sikoltoz másik morgolód 

ovális lesz mindenféle álmot látnak 
a vályoghűsben simogatják egymás 

kikopott haját 
sípolgatnak a levegőbe 

kopasz nyakú galambokat nevelnek

de se póstásgyorsak se levesbe valók - 
ne csodálkozz ha belehullnak 

lekefélt perceimben bábukat fogok 
tépés és kukoricacsutka 
meg összeforrt tökkarika 

odalapulnak az üvegfalhoz 
nem szívelem ellapult orrukat és 
kutyaszemük se hagy nyugodni:

a nadragulyagyökér sivításából sem lehet 
az alsókertbe elásott gránátoktól 

előbb-utóbb hozzájuk ér az édesfa 
húzott gyökerének gyújtózsinege 

s nem lehet verébcsőrök cinkelt kopogásától sem 
a hiányzó félkéz levegőben kaszálásától 

az ereszhez odacsipeszelt angyalruhák csapódásától 
a sebbe belenőtt géztől 

az öregszagtól amely ágyalatti biliben fürdik 
de előkászálódik ha hallja a botkopogást 

szúk ketyegését teleholdkor 
amint az meg van írva:

rejtőzködnek a szélben a gesztenyebokrok 
ne lépj ki az árnyékukból ha úgyis vissza 

hajolsz hozzájuk de ha eloldalaznál 
irtsd ki orrod-bőrödből gombostű-bűzüket 

a nehéz csont arrébb visz 
hajléktalanhasonlatokhoz 

- templomunk falán csak ilyen 
ezüstlapok alá nyomorított olajpofájú 

ájtatosok s gömbvillámokról azt állítók 
hogy glória:
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bújjanak abba a buborékba:

virítsanak a vízvirágok 
csigás tokjukból spirális pályára lövik ki 

magvaikat
cserélgetik ruháikat mint pálca a mozgását 

a lúgkő és kékkő között 
egyik se menne át a lengőhídon - 
a másik oldalon másik vízvirágok 

úgylehet 
ez ürügy

körtefaórájú virágzás-érés s körtelevélpöttyös 
ősz - megértem én ha szeretnék tudni az itt-rekedést 

ingyenéletet s nehány csecsebecsét 
csecset 
csicsát:

a békabőrt pedig nem adom:

hagyd rám már csak így 
megkeresi bennem a helyét akinek hiányzik 

elinal akinek nem
énuram ilyen erőtlen a boszorkánykalapács 

a zsebemben hánykódik a luktalan tű kecskeín 
elnémulok ha közibük nyúlok 

mit mulattam el ismétlőleg s mely sarokszöszben 
varázslószar lompos pihetoll mutatóujjba beálló 

rézszög s mi minden ami utánunk 
amiről nem beszélünk 

ami nem falazódik a versedbe 
a sárgarépák pirkadó szívébe az esőjégbe 

nincs benne a dagadttá vénült húskonzervben - 
csak a pokolszél könyvförgeteg és az elfeküdt 

döglődőnyomtatóló:

adassék egy verstelen túlvilág 
ha hiszel benne ha nem akkor is verstelen legyen 

nem lehet se címe se azok amiket lábaknak 
nevezel - üvöltök érted
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