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Géczi János

Kisáriák női hangra
aki pokolra akar menni
annak egy poklot kell találnia

*

a valóság és a tükör
közötti keskeny sávban
a tárgyak felolvadnak
és imbolyogva állnak
ahol a csillogás van
ott vagy te aki átviszel
engem

*

embernek tűnik
bár üres alak
ami akkor él
mikor megszűnök élni
jól őrzik az üvegfalak

*

tükörtükör
ahogyan föléledek benned
s bennem ahogyan fénylesz
a teljes világ leomlik este
és reggelre mégis egész lesz

*

tükörtükör
mi izzik bennünk
mint málnában a medve torka
ki ez itt ki ez ott
rivallsz rám és reád kiáltok
s honnan érkezik a rengeteg-nagy hullám
amely a hordalékot idehordja

*

mivégre az idő
az emberfi csak nézi
miként méri
ki magát mint hentes a húst
merre viszik szétdarabolva

*

lehet mindez látszat
látszik a tű a cérna a szakadás
a varrás is látszik
a nadrágfoltban
annyi sok folt van
lehet mindez nem is nekem
csak annak érdekes
aki itt van velem

*

de ki vagy te
arcodon a szín
oly rozsdasárga mint rajtam a kín
ruhája amikor ragyog
ki vagyok én aki elhordott gúnya
vén fekete őrangyal
mint a kaput egybefogó vaskapocs

*

haragos tétlen ostoba
falánk öntelt irigy buta
is lehetsz ha szerencsédre
a boldogság áll a sorvégre
de igaz-e hogy a boldogok
a sorvégre álló irgalmasok

amit a hegyi beszédben jézus
ugyanazt mondja a klérus
de igaz-e hogy boldogok
ha a végét nem számoljuk
a sorban a nyolcadikok
a türelmesek irgalmasok

mióta az időm végtelen
semmi végeshez nincs közöm
áttetsző lettem mint a türelem
ha átnéz a víztiszta üvegen
de igaz-e hogy a boldogok
lesznek végül az irgalmasok

*
van egy folt a zöld füvön
amelyet kitölt a fényözön
amelyen átjár romeo
hogyjúlia lábnyomába érjen
a vadkan hogy fellelje királyfiát
az ököl hogy kiverje
a fogvatartott fogsorát
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a verőfényben a mester mellett
délceg verőlegények
és hosszan harsogó kardalok
van egy folt a zöld füvön
amelyet kitölt a fényözön

*

amikor egyetlen mozdulattal
csókkal betűvel összenézel
mindegyiket a boldog időben látod
valld be hogy kívánod
bejárni a nap mögött lévő
ember-nem-látta világot

Oláh Péter

Bioboltban keresik a kólát
1.

Negyven évig nem tűnt fel senkinek, hogy rajtunk ülnek. Azt sem zavarta őket, hogy mek-
kora helyet foglalunk. Miattunk kicsi a raktár. Nem panaszkodtak, nem léteztünk számukra. 
Sejtettük, hogy csak kényszerből tartanak. Egyikünknek rögök keletkeztek a szervezetében, 
annyira biztos volt benne, hogy azért vagyunk itt, mert üzemanyagok vagyunk. De nem láttam 
itt robotokat, csak embereket. Szerinte persze rosszul látom, mert ezek gépek, Figyeljek most 
már kicsit jobban, ebből a másságomból még bajom lehet.

Más voltam neki, mint a többiek, ők bólogattak neki, de én nem vettem be neki ezt a barom-
ságot. Ha robotok lennének, akkor már rég felbontottak volna minket, és nem kellene ezen a 
fólián keresztül homályosan látnunk. Már csak azért sincs igaza, mert negyven évig, bármennyi-
en is lehetünk itt, akkor is már rég fel kellett volna bontaniuk. Nem akarom megbántani, mert 
magamnak sem akarok kellemetlenséget. Ha felhúzom és felrobban, azzal én is szívok, és az én 
üvegfalamra is rátapad. Nem akarok belegondolni, hogy arra kelek fel, hogy bámul azokkal a 
rögszemeivel, és elnyomja a gondolataimat. Nem sok van hátra, nem kell hozzá még negyven 
év, és kiszabaduljunk. A papucsok is megmondták, pedig ők tényleg nem szoktak hazudni, mert 
attól elnyúlnának a padlón.

A papucsok egyébként nagyon jó beszédpartnerek, csak úgy tesznek, mint akiknek mindig van 
valami rágcsálnivaló a szájukban, és ezért nem mindig lehet kitalálni, mire gondolnak pontosan. 
Nem mindig szoktam visszakérdezni, csak ha fontos. Egyik beszélgetésünknél fontos volt, vissza 
is kérdeztem, hogy mit akarnak ezzel, hogy nincs kiszállás, mégis mit értenek ezalatt. A lyukak, 
amik a testükön voltak, olyanoknak tűntek, mint egy nagy szemnek a negyedei. Úgy pislogott 
rám, mint aki pontosan tudja, hogy egy hülyével beszélget, ezért csak jól megrágták a szavaikat, 
és elölről kezdték.

Kérlek szépen, azt értjük ezalatt, hogy nem tudsz kiszállni. Nem teheted meg azt, hogy elsé-
tálsz. Nem magyarázhatod el az embereknek, hogy eddig és ne tovább, hogy köszönöd szépen, 
de neked elég volt, ideje elsétálni egy másik boltba papucsnak. Akarjuk mondani árufeltöltőnek. 
Nem értenék meg, hogy nem akarunk belefásulni a hétköznapokba, egy helyen dolgozni, amíg 
el nem szakadunk, mert csak még jobban ránk helyeznék a testsúlyukat, és így tiltakoznának a 
felvetett gondolatra. Ki van zárva, hümmögnék. Nincs kiszállás, itt fogtok elszakadni, megvet-
tünk titeket, szóval nem lehet átsétálni másik boltba, ha elszakadtok, talán, de akkor is itt fogtok 
porosodni a polcon, mert jó lesztek még valamire. Mondanák, és hiába vennénk elő a legélesebb 
fogainkat, akkor is csak szurkálást éreznének a talpukon. Ez a mi nagy szívfájdalmunk, nem 
vagyunk erősek. Legalább ti azok vagytok, ti ki tudjátok marni őket, belülről, és még elgurulni is 
eltudtok. Nem is sejtitek, mekkora mázli ez.

Egy-két buborék feljött a kupakomig, mert bezsongtam attól, hogy elmehetek innen, hogy 
annyi év után itt hagyhatom ezt a raktárt. Hinni akartam nekik, és vártam az alkalmat, hogy 
mikor fog bebizonyosodni, hogy képes vagyok rá. Máshogy bugyborékolt az óra a falon, és nem 
éreztem savas ízt, nem köhögtem a portól, mert nem kell még negyven év, és kiszabadulok.

Hova is rakhattuk, azt a karton kólát. Dénes. Ne mondd, hogy nem is vettünk. Nem emlékszel, 
hogy direkt azért kisebb a raktár, mert az is itt van, és mindezt azért, hogyha majd egyszer bejön 
egy nem normális, aki nem látta a feliratot az ajtó felett, biobolt, és követeli a kólát, adjunk neki. 
Tudom, hogy jó régi lehet az már, de akkor is kéne, várj, állj csak fel, hát min ülsz te.

Kiszakította a fóliát, és nem akartam vitába szállni vele, és nem is akartam kérni, hogy ne 

Nagy Kálmán: Santiago álma


