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 Szilágyi-Nagy Ildikó versei
 

 
Pohár tej

 
(Az erény útja 124.)
 
Meleg tejben feloldott gyógyszer végig
melegíti a gyomrot.
Régóta
csinálom ezt,
és most,
hogy a sötétlő butaságból
még sötétebb
rokonok peregnek ki,
és a levetett feleségek
saját gyerekeiket sütögetik,
zsírjukat az árvaellátás
kenyerére csepegtetve, jólesik
a meleg tej, lefekvés
előtt, a gyógyszer végig
melegíti a feloldott gyomrot.
Hányd ki, mielőtt átégetnek a hazugságok,
melyekkel tápláltak, hogy ne legyen, ahogy
belül,
kívül
sem ellenséged. A hámnak, mely
hibátlan, nem árt
a méreg.
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Véletlen versek
 

Véletlen ego
 

1. Véletlen számok
 
51645990
75518963-1-27
75518963-9003-231-07
070651MA
2-780513-1031
84064743857
014 478 106
1978 05 13
 

2. Véletlen versek
 
Sit down comedy az életed, a halálod
súlytalan, halál
ellen nincs orvosság, de van
a mérhetetlent számoló másodlagos
iontömeg spektroszkópia.
 
Üres a kétszemélyes koporsó melletted.
Szerelmi bánat szerelem nélkül.
 
Ülj le, most rendbe tesz, komolyan,
a méregtelenítő áldás póz.
És zöld lesz a labda, és ingyen
lesz minden ezentúl, csakhogy
órák vannak hátra, csak, hogy
rendelhess brava csevapcsicsakészítőt.
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Szaporodik agyadban
az idegen salak,
mint vizeletben a desaminotyrosine.
 
Nincs szerencséd, ha gondolkodol, mondják
a fentiek, és látják, hogy
Leningrad cowboys menni Amaravati.
 
 

A kert télen
 
Halak úsznak a kaktuszok között.
Kitelel a fűtetlen üvegház, a kizuhant
üvegtáblák résein betüremkedik
az autók zaja. Csendes
huppanás, figyel a fekvőrendőr,
szigorú aszfaltredő a kátyúk
között. Zsákutcában
egyívű megfordulás, halottak
menetelnek a madáretető felé.
 
 

Őstermelő
 
Fiókos szekrény a délután,
az ebéd marcipán
hajasbaba, tyúkot kopasztasz,
a toll lesz a vacsora.
Zacskókban sorakoznak
a mellek, a többi nem
piacképes. Az élet
nagy kérdései
szalonképtelenek.
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Takarékos megalázás
 
A csirkék a köveken szétmázolódnak.
Az ablaktörlő
surran, ide-oda röppen
a nyesedék.
A takarékos megalázás módszerei
szólnak a délutáni magazinban.
Az ülésfűtés keményen zúg,
a rádiógomb puhán kattan.
Lábatlanul ülsz a volánnál,
a fék lehetősége adott.
 
 

Látogatás a városban
 
Már a Második János Pál pápa
téren mész át, és még újabb
János Pál pápa terek
jönnek, és újra ugyanazok
a körutak, Margitok, Józsefek,
Terézek. Aztán a gumiszobába
cibálnak, de fordítva
adják rád a zubbonyt.
Szabad az út a kínzó-
helységbe, vibrálva zörög
a sound system, de végül
kidobnak, mert nincsen se
jegyed, se bérleted, és
a vajas kukorica más disznónak
pattog, nem neked.
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Öregek a váróban
 
Kéne egy új pajzsmirigy
és négy vese. Az egyik
tartalékba, a másik eladó.
Épül a tajkártyavár, fogy
az angyali türelem. Elzúg
egy motoros tolószék,
dörren egy elemes nyugdíjas,
síppal dobolja, hogy ő
a duracell-nyúl, és hogy
sose halunk meg. Szüljél,
adózzál, kell
még egy új fogsor.
 
 

Reggeli tea
 
Hangokat csöpögtetsz a fülembe,
háromszor szólt a kakas,
dobócsillag az ébresztőóra
lila taraja. Tágul a pupilla,
az éjjelifény szembeszúr,
dobhártyát repesztő muslica,
a nappalit a macska puha
talpa döngeti.
A teában a kanál dühöngő turbina,
koccanás, keksz és csoki,
a csókkal elárulod magad,
hogy nem vagy Júdás,
sem otromba kurafi,
a szíved adidas,
bár a teád kínai.


