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Nagy Sárga Ház, Kis Sárga Ház*

1. Nagy Sárga Ház

Elme-elhagyatottság

és gyógyintézet-végzet.

Nagy sárga kezdet.

A sárga Nagy Ház sárgasága.

Amikor találkozik a megismerõ elme,

a beteg elme és a kelme.

Keveri a kását a filozófia fejedelme,

karácsonyfára díszeket aggat.

Csakhogy tavasz van. Vagy lehetne.

A kontraanyát meglazítjuk,

hogy ne kotyogjon az elme.

Nagy, országos sárga kotyogás.

A biciklirõl leesik a lánc,

a falról lemállik a festék.

Most üres a padlás,

a halottat már elvitték.

A kandalló elõtt fa, mintha még élne

és dolgozna itt valaki,

mintha a tûz is égne

az üres fõorvosi szobában,
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hol lógott már kötélhurok.

De most az épület halott.

Rácsos ablakon át a parkra látni,

de nincs parkséta-engedély,

egy kávéért bokorban szeretkezés.

Szüzesség, bölcsesség és szeretkezés.

Hasonlít a felszín és hasonüt a mély.

Fogaskerék-párok fogamzása.

Alkatrészhez alkatrész simul.

A felemelt vasszék lesújt.

Erre vonult be a Vörös hadsereg,

de mostanában a völgy hûvös.

Te nem vagy bûnös.

Tetted, amit lehet.

Az életünk Nagy Sárga Ház,

és most valahogy holt, üres.
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2. Kis Sárga Ház

(Cs. É. szavai)

Nagy sárga ház, kápolna, faház.

Kis sárga ház.

Elõtte ott ül mami, és vár,

én jövök haza a dombon, észrevesz,

és fogatlan drága szájával

messzirõl mosolyog

gyerekkora – gyerekkorunk.

Szülõházam...,

elõtte kis kert volt,

a papám büszkesége.

Ó, azok a paradicsomok...

Angi néni ablaka az ott...

Egészen elszorult a szívem mostan,

köszönöm is neked a szépeket.

A képeket.

Elvesztek a hozzászólások

és meglettek,

a többit is megnézem majd ha lehet.

Szombaton azért nem mentem oda...

ezért nem mentem oda...

Az az én szülõházam,

szülõhazám,

engem ott ne vezetgessen senki idegen

mint idegent!

 

*A Bolondok Háza (Nyéki úti épület, Bp. II. Nyéki út 10. - Volt

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet., 2010. november

26.-  28.) c. rendezvény kapcsán történt idegenvezetés és az

épületekrõl (általam) készített fényképsorozat ürügyén.
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