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SZŐCS GÉZA
Esküvő a T. tó partján
 
 
Sokan összegyűltünk a Tároga-tónál.
 
Akkor a törzsből sok ember összegyűlt,
hajunk kinőtt és őszbe vegyült.
Ott volt Töhötöm,
                          Béla is ott volt,
Stefi gróf is eljött,
                          Bulcsú is ott volt,
nagy volt a móka,
csikorgott a hinta
meg a libikóka.
 
Lobogott a vörös máglya,
működött a sötét mágia.
Virágzott a fűz,
lobogott a tűz,
tűz táncolt a szupernovában
s táncolt a szupernova a szappan-
                                                     operában.
Az a hullócsillag! milyen
rángatózva szállt!
Bicegős volt,
mint annak a sánta
                            tigrisnek a lépte,
amely dédapánkat
                            nemrég széjjeltépte.
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Talán a tigris-szag volt?
Valami lüktetett nagyon
a vőlegény fülében,
s egy sötét érzés vett erőt
a lakodalmi népen.
 
Ott, ahol a Tároga-tóba
beleszalad a Kis-Kökös:
ott zúgott át a hídnál
az a toprongyos üstökös.
Az év legrosszabb éjszakáján,
vöröslött az üstökös szakálla,
zuzmó lógott a Sarkcsillag hajába'.
 
Kiáltoztam, de mindhiába.
 
Voltunk elegen
srégen s kereken.
Hajnal volt, hangzavar volt,
majomember-szag volt,
tömjénszag és borszag.
 
S a sógorokat nem találtuk.
Se fenn, se lenn, se kinn, se benn se,
csak az a szag volt,
a vér, az volt az egyik komponense.
 
Működött a műkő-
            működött a kő-kés.
Kezdődik a szívroham – hallottam szólni Álmost.
S Imre bá így szólt:
                      elvtársak, föl a buszra,
szálljunk hát föl rá mármost.
 Szőcs Géza
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Ütött volna már az óra?
 
Brünhild! Krimhild!
Bendeleiben Izidóra!
 
Mi legyen a nászajándék?
Suttogják: a fejedelem
elgurított feje legyen!
 
Ezt suttogják, ejnye!
 
Ott volt Töhötöm,
ott volt Béla,
eljött Kálmán,
ott volt Bánk bán.
 
Volt gond, mázsás.
Volt ott minden,
csúszás, mászás.
Ott volt Mátyás
 
s Hegedűs hadnagy.
Mondtuk néki:
áruló, az vagy.
 
Eljött Első, ott volt Második,
ott volt Negyedik, ott volt Sándor.
Ott volt Emesü
           s három vándor.
 
S hogy lidérc ne nyomasszon,
ott volt a Boldogasszony.
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Hullócsillag hullott,
várát védte Miklós,
Árpád a hont foglalta.
Bonsoir, mondta Töhötöm,
Dobzse, mondta László.
Jó volt ott
a Tároga-tónál.
 
Ott ivott asszem Siegfried is.
Gertrudisz? ő nem volt ott.
Hagen sem.
                   És Ulrich sem.
És hogy Koppány ott volt-é?
 
Hágen nem.
                    És Ulrich sem?
 
De rég is történt, Úristen.
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